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Sylveco Łagodzący krem pod oczy, 30ml
 

Cena: 28,29 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 ml (dozownik)

Postać -

Producent SYLVECO

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Hypoalergiczny, łagodzący krem pod oczy przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji wrażliwej i delikatnej skóry wokół oczu. W jego
składzie znalazły się ekstrakty z kory brzozy, chabru bławatka oraz świetlika, które działają łagodząco, kojąco i zmniejszają cienie. Dzięki
specjalnie dobranej, bezzapachowej formule, krem poprawia strukturę skóry, przywracając jej właściwy poziom nawilżenia oraz
sprężystość. Usuwa objawy zmęczenia i zaczerwienienia, hamuje procesy starzenia się skóry.

 Składniki aktywne:

Ekstrakt z chabru bławatka - bogaty w antocyjany, łagodzi podrażnienia i delikatnie rozjaśnia skórę, usuwa objawy zmęczenia.
Ekstrakt ze świetlika łąkowego - posiada właściwości łagodzące i kojące, zmniejsza cienie i zaczerwienienie skóry.
Ekstrakt z kory brzozy (betulina) - przyspiesza procesy regeneracji, zmniejsza objawy świądu, łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia,
stymuluje komórki skóry do syntezy elastyny i kolagenu.
Masło Shea (karite) - źródło witamin A, D, E i F, chroni przed niekorzystnym działaniem promieni UVA i UVB, poprawia elastyczność skóry
i optymalnie ją nawilża.
Olej arganowy - działa kojąco i zmiękczająco, skutecznie wygładza, nawilża i odżywia skórę, przeciwdziała jej starzeniu się.
Skwalan - jest naturalnym składnikiem warstwy ochronnej skóry (sebum), dzięki temu zapewnia jej odpowiednie nawodnienie, zwiększa
szybkość wnikania substancji aktywnych do głębszych warstwy tkanki skórnej.
Olej sojowy - wygładza, nawilża i poprawia elastyczność skóry, odbudowuje jej naturalną barierę ochronną, łagodzi podrażnienia i
posiada właściwości antyutleniające.
Olej z pestek winogron - poprawia napięcie skóry, działa antyoksydacyjnie, tonizuje, natłuszcza i wygładza, ma właściwości kojące i
regenerujące.
Witamina E - regeneruje barierę lipidową naskórka, neutralizuje wolne rodniki, spowalnia procesy starzenia się skóry, chroni ją przed
szkodliwym działaniem promieni UV.
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Chaber bławatek (łac. Centaurea cyanus)
Posiada charakterystyczne błękitne kwiaty, wyróżniające się na tle łanów zbóż. W medycynie ludowej wierzono, że kto używa tej rośliny,
nie potrzebuje okularów. Ekstrakt z chabra bławatka wykazuje szczególnie dobroczynne działanie na nasze oczy. Jest bogaty w
antocyjany, łagodzi wrażliwą skórę i delikatnie ją rozjaśnia.

Świetlik łąkowy (łac. Euphrasia officinalis)
„Rozświetla wzrok” - tak kiedyś mawiano, stąd prawdopodobnie wzięła się jego nazwa. Rośnie pospolicie na łąkach i brzegach lasów.
Jest niezastąpiony w łagodzeniu problemów ze spojówkami, usuwa także objawy zmęczenia oczu i drobne zmiany w kolorycie.
Szczególnie cenią go alergicy w okresie pylenia, gdyż zmniejsza objawy swędzenia i zaczerwienienia.

Brzoza biała (łac. Betula alba)
Posiada charakterystyczną sylwetkę o ażurowej koronie i wyróżniającą białą korę. Kolor ten brzoza zawdzięcza betulinie, substancji o
wielokierunkowym, dobroczynnym działaniu. Brzoza, jako drzewo, symbolizuje radość. Jest jedną z ważniejszych roślin zielarskich: sok z
brzozy (oskoła) jest znany ze swych właściwości odżywczych i oczyszczających, napary z liści tonizują skórę.

Składniki

Aqua
Vitis Vinifera Seed Oil
Glycine Soja Oil
Sorbitan Stearate
Butyrospermum Parkii Butter
Sucrose Cocoate
Squalane
Caprylic/ Capric Triglyceride
Glyceryl Stearate
Argania Spinosa Kernel Oil
Stearic Acid
Cetearyl Alcohol
Euphrasia Officinalis Extract
Centaurea Cyanus Flower Extract
Benzyl Alcohol
Tocopheryl Acetate
Betulin
Xanthan Gum
Dehydroacetic Acid

Rodzaj przechowywania

Przechowywać w temperaturze otoczenia

Przygotowanie i stosowanie

Sposób użycia: Cienką warstwę kremu nanieść na oczyszczoną skórę wokół oczu. Na noc zastosować grubszą warstwę jako maseczkę
poprawiającą kondycję skóry.

Producent:

Sylveco
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