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H&B UJĘDRNIAJĄCY KREM DO
TWARZY Z KOLAGENEM SPF-20
Cena

59,99 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Krem ujędrniający z kolagenem SPF-20 z Morza Martwego Health & Beauty
Zmiany elastyczności skóry następują w skutek spadku ilości kolagenu i elastyny, które odpowiadają za jej elastyczność i
wytrzymałość. Wystawianie skóry na działanie słoneczne, osłabienie mięśni twarzy oraz zmiany hormonalne związane z
wiekiem sprawiają, że skóra staje się zwiotczała i pomarszczona. Innowacyjny krem dostarcza skórze kolagen który ujędrnia,
odmładza i poprawia koloryt. Krem zawiera wyciąg z granatu, dzikiej róży i rokitnika, kwasy omega 3 i 6, witaminy A, C i
E, koenzym Q10, składniki rozjaśniające i tonujące odcień skóry oraz aktywne minerały z Morza Martwego.
Krem wspomaga naturalny proces wytwarzania kolagenu i elastyny. Zapewnia ochronę przeciwsłoneczną SPF-20. Zawiera
również kompleks olejków aromatycznych, które spowalniają efekty starzenia się skóry. Doskonały do cery dojrzałej i każdego
rodzaju skóry.
Sposób użycia: delikatnie wmasować w skórę twarzy, szyi i dekoltu aż do całkowitego wchłonięcia. Szczególnie polecany po
użyciu serum.
Pojemność: 50 ml

Twarz to Twoja wizytówka i warto o nią dbać najlepiej jak to tylko możliwe. W naturalnej i skutecznej pielęgnacji cery pomogą
Ci kosmetyki do twarzy z Morza Martwego . Te doskonałe produkty nawilżają i odżywiają skórę oraz skutecznie ukoją
wszelkie podrażnienia. Dzięki dobrze dobranej pielęgnacji Twoja cera zyska gładkość i przepiękny blask.

Kosmetyki do twarzy z Morza Martwego

Wśród kosmetyków poszczególnych marek można znaleźć zarówno te z witaminami, jak i z minerałami czy naturalnymi
wyciągami, ale większości z tych preparatów daleko do działania, jakim wykazują się kosmetyki do twarzy z Morza
Martwego. Te produkty powstają na bazie naturalnych substancji organicznych pozyskiwanych z akwenu Morza Martwego.
Morze Martwe, będące w rzeczywistości ogromnym jeziorem to najniżej położony punkt na ziemi, najbardziej zasolony akwen i
jednocześnie prawdziwe naturalne SPA. Morze Martwe jest bezodpływowe – nie ma połączenia z innymi zbiornikami, a na
skutek ogromnego parowania i swojego specyficznego położenia, jest bogate w substancje, które mają bardzo dobre działanie
terapeutyczne. Z minerałów zawartych w błocie, soli i wodzie z tego jeziora leżącego na połączeniu dwóch płyt tektonicznych
produkuje się między innymi najwyżej jakości kosmetyki do twarzy z Morza Martwego. Produkty te są znane i cenione na
całym świecie.

Pielęgnacja twarzy z minerałami z Morza Martwego

Cudowną moc minerałów z Morza Martwego wykorzystywała już najsławniejsza królowa starożytnego Egiptu, czyli Kleopatra. Z
dobrodziejstw tego akwenu korzystali oczywiście nie tylko egipscy możnowładcy, ale też elity Rzymu i Grecji. Pielęgnacja
twarzy z minerałami z Morza Martwego jest znana od stuleci. Przyjmuje się, że akwen Morza Martwego był pierwszym
ośrodkiem uzdrowiskowym na świecie. Kosmetyki z Morza Martwego są jednymi z najpopularniejszych „pamiątek”
przywożonych z wakacji w tamtym rejonie. Kosmetyki do pielęgnacji twarzy z minerałami z Morza Martwego mają
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działanie przeciwstarzeniowe, co bez wątpienia docenią panie dbające o dobrą kondycję dojrzałej skóry.

Kosmetyki z minerałami z Morza Martwego

Oferta kosmetyków do twarzy z Morza Martwego obejmuje szereg produktów o działaniu ujędrniającym, odżywiającym,
kojącym i regenerującym. Do najchętniej kupowanych należą poniższe produkty.

Krem z Morza Martwego – ten pielęgnacyjny kosmetyk odżywia zmęczoną i poszarzałą skórę, koi wszelkie
podrażnienia i doskonale odżywia cerę, przywracając jej blask i świeżość. Krem z Morza Martwego z dodatkiem
kwasu hialuronowego i kawioru to idealny kosmetyk do codziennej pielęgnacji wymagającej skóry.
Serum z Morza Martwego – ten wysoce skoncentrowany preparat pozwala na niemalże natychmiastowe odżywienie
skóry i pobudzenie jej do odnowy. Skoncentrowana postać serum z Morza Martwego wykazuje
działanie ujędrniające i przeciwzmarszczkowe, działając skutecznie przede wszystkim na zmarszczki mimiczne.
Przyjmuje się, że taki preparat może je wygładzać nawet o kilkadziesiąt procent, co znacznie poprawia jakość skóry.
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