Pielęgnacja skóry

protecting day lotion
SPF 20
ochronna emulsja na dzień
Nawilża i chroni

- Filtr mineralny o szerokim spektrum ochrony broni przez szkodliwym działaniem promieni UV
- Efektywne substancje roślinne nawilżają i chronią
- Ochrona przed ciemnymi plamami, powodowanymi przez posłoneczne starzenie skóry
Zacznij dzień od uzbrojenia twarzy przeciw negatywnym czynnikom zewnętrznym i szkodliwym
promieniom UV. Odżyw skórę, nakładając ochronną emulsję na dzień z filtrem mineralnym o
szerokim spektrum ochrony i SPF 20. Protecting day lotion z aloesem, wyciągiem z grzybów i
ponad 20 składnikami odżywiającymi skórę kryje niesamowitą potęgę nawilżania!
Emulsja ta zawiera wyśmienite wyciągi z owoców i ziół. Modrak abisyński to roślina z rejonu
Morza Śródziemnego. Jej olej jest niezwykle bogaty w kwasy tłuszczowe, które poprawiają
koloryt i fakturę skóry, a jednocześnie łatwo się wchłaniają. Wyciąg z arbuza o wysokiej
zawartości przeciwutleniaczy pomaga w walce z efektami procesu oksydacji.
Sam filtr ochronny nałożony na skórę może ją podrażniać. Protecting day lotion łączy naturalne
filtry mineralne – dwutlenek tytanu i tlenek cynku – w specjalnym procesie dyspersji, by lepiej się
nakładały i uzupełnia je alantoiną, znaną z właściwości kojących.
Wreszcie, Anastatica Hierochuntica, czyli zmartwychwstanka, ma niesamowitą zdolność
przetrwania długich okresów czasu w suchym, pustynnym klimacie, a nawodniona, w ciągu
paru godzin odżywa. Sięgnęliśmy po tę jakość, by dopełnić recepturę fenomenalnej emulsji na
dzień.
Sięgnij po protecting day lotion z SPF20, by otulić skórę nawilżającym woalem i bronić ją przed
szkodliwymi promieniami UV.
SKŁADNIKI
Aqua, Glyceryl Stearate SE, Tricaprylin, Aloe Barbadensis Leaf Juice,
Zinc Oxide, Hemisqualane, Glycerin, Propanediol, Titanium Dioxide,
Coconut Alkanes, Stearyl Alcohol, Brassica Compestris/Aleurites Fordi Oil,
Copolymer, Polmitic Acid, Stearic Acid, Crambe Abyssinica Seed Oil, Aloe
Barbadensis Callus (Aloe Vera) Extract, Anastatica Hierochuntica Extract,
Chondrus Crispus(Carrageenan) Extract, Citrullus Lanatus (Watermelon)
Fruit Extract, Tramella Fuciformis (Mushroom) Extract, Sodium Hyaluronate,
Sodium PCA, Allantoin, Hexylane Glycol, Caprylyl Glycol, Sodium Stearoyl
Glutamate, Tocopherol, Lecithin, Ethylhexylglycerin, Galactoarabinan,
Hydrogenated Phosphatidylcholine, Panthenol, Coco-Caprylate/Caprate,
Gluconolactone, Pyridoxine Cyclic Phosphate, Polyglyceryl-3 Plyricinoleate,
Citric Acid, Xanthan Gum, Lactic Acid, Linolenic Acid, Linoleic Acid,
Tocopherol, Pentyle Glycol, Stearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Stearyl
Phosphate, Glycerin, Oleic Acid, Palmitic Acid, Stearic Acid, Xylitol, t-Butyl
Alcohol, p-Anisic Acid, Citric Acid, Xanthan Gum, 1,2-Hexanediol, Limonene,
Linalool, Potassium Sorbate, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate.

OPAKOWANIE
50 ml
SPOSÓB UŻYCIA
Nałóż obficie na oczyszczoną skórę przed wyjściem
na słońce. Ponawiaj aplikację w ciągu dnia w miarę
potrzeb, by chronić skórę przed czynnikami zewnętrznymi.
UWAGA
Tylko do użytku zewnętrznego. Nie stosować
na uszkodzoną skórę. Używając produktu unikać
wnętrza oka. Przemyć wodą, aby usunąć. Jeśli
wystąpi wysypka, zaprzestać używania
i skontaktować się z lekarzem. Przechowywać
poza zasięgiem małych dzieci.
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