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MOKOSH AKTYWNY PEELING DO
TWARZY RÓŻA Z JAGODĄ 60 ml
Cena

69,99 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Aktywny peeling do twarzy Róża z jagodą dzięki połączeniu mineralnego korundu i enzymów dokładnie złuszcza, rozjaśnia i
wygładza naskórek. Olej z nasion dzikiej róży dzięki unikalnej zawartości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych
uelastycznia i nawilża skórę oraz silnie ją regeneruje odbudowując jej komórki. Udowodniono, że olej ten pobudza komórki do
produkcji kolagenu i elastyny oraz przeciwdziała fotostarzeniu się skóry. Ekstrakty z róży damasceńskiej, owoców
borówki amerykańskiej, wanilii, malin, winogron wykazują silne działanie antyoksydacyjne neutralizując wolne rodniki. Wyciąg
z owoców męczennicy cielistej łagodzi podrażnienia. Enzymy z papai i ananasa dzięki zdolności do rozkładania białek usuwają
martwe komórki naskórka, a także regulują wydzielanie sebum.
SPOSÓB UŻYCIA:
• Skóra sucha, wrażliwa/ naczynkowa: nałóż peeling na oczyszczoną skórę twarzy. Pozostaw na skórze przez 5-10 minut, zmyj
nie masując. Przy pierwszej aplikacji pozostaw na 3-5 min.
• Skóra normalna, mieszana, tłusta: nałóż peeling na oczyszczoną, wilgotną skórę twarzy, wykonaj delikatny masaż po czym
pozostaw peeling na skórze przez 10-15 minut i zmyj.
CZĘSTOTLIWOŚĆ:
• Skóra sucha, wrażliwa/ naczynkowa: 1-2 razy w miesiącu.
• Skóra normalna, mieszana, tłusta: 2-4 razy w miesiącu.
Peeling jest kosmetykiem wegańskim.
Uwaga: omijaj okolice oczu. Produkt naturalny o aktywnym działaniu, może powodować reakcję zaczerwienienia i pieczenia.
Jest to naturalny proces spowodowany aktywnym działaniem enzymów. Partie mogą różnić się intensywnością zapachu, barwą
oraz konsystencją. Jest to zjawisko naturalne, które nie wpływa na jakość produktu i może postępować z upływem czasu.
Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.
Ingredients (INCI): Alumina••••, Aqua, Rosa Moschata Seed Oil, Triethyl Citrate••, Glyceryl Stearate Citrate••, Glycerin••,
Cetearyl Olivate••, Sorbitan Olivate••, Rosa Damascena Extract, Passiflora Incarnata Fruit Extract, Vanilla Planifolia Fruit
Extract, Rubus Idaeus (Raspberry) Fruit Extract, Vaccinium Angustifolium (Blueberry) Fruit Extract, Vitis Vinifera (Grape) Fruit
Extract, Gardenia Florida Flower Extract, Lavandula Angustifolia (Lavender) Flower/ Leaf/Stem Extract, Prunus Armeniaca
(Apricot) Fruit Extract, Coffea Arabica (Coffee) Leaf/Seed Extract, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Fruit Extract, Jasminum
Officinale (Jasmine) Flower/Leaf Extract, Papain••, Bromelain••, Tocopherol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil,
Caprylic/Capric Triglyceride••, Glucose••, XanthanGum••, Benzyl Alcohol•••, Dehydroacetic Acid•••, Limonene•
• Składnik ekstraktu botanicznego •• Surowiec pochodzenia roślinnego
••• Zatwierdzony przez organizacje certyfikujące naturalne kosmetyki
•••• Składnik mineralny
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