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Bio o?ní stíny SKIN DEFENSE LIQUIDFLORA - náhradní nápl?
nápl? pro o?ní stíny SKIN DEFENSE

Náhradní nápl? pro kompaktní minerální o?ní stíny SKIN DEFENSE LIQUIDFLORA se 100% p?írodním složením. Dostupné v 11 odstínech.

Hodnocení: Nehodnoceno
Cena
Cena s DPH324 K?

Dotaz na produkt

Popis

BIO O?NÍ STÍNY SKIN DEFENSE LIQUIDFLORA - NÁHRADNÍ NÁPL?
Došly Vám o?ní stíny LIQUIDFLORA? Kupte si do nich náhradní nápl? a ušet?ete 40 % z p?vodní ceny!
P?írodní o?ní stíny LIQUIDFLORA s jemnou, sametovou texturou dokonale rozjasní váš pohled. Díky unikátnímu komplexu organic skin
support a technologii marrubium meristem hyalobiuronic - ochranným komplex?m s antioxidanty - zvlá??ují a ochra?ují o?ní ví?ka p?ed
škodlivými vlivy okolí a stárnutím. Minerální pigmenty rostlinného p?vodu se velmi snadno roztírají. Paleta odstín? pokrývá nejoblíben?jší
škálu barev pro p?irozený, intenzivní a módní makeup.
Organické o?ní stíny podtrhují tvar o?í a zárove? poskytují o?ním ví?k?m dokonalou ochranu.
Tyto ošet?ující o?ní stíny jsou dostupné v 11 odstínech:

Certifikáty
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Tajemství složení - P?íroda a technologie
P?ÍRODNÍ KOMPLEX PRO PODPORU POKOŽKY: funk?ní komplex, který spojuje vzácné vlastnosti bio bambuckého másla s bio panenskými
oleji lisovanými za studena a rostlinným skvalenem. Dokonalá synergie mezi ochranou p?ed sluncem, antioxidanty, protizán?tlivými a
regenerujícími vlastnostmi poskytuje efektivní podporu a ochranu vaší pokožce.
TECHNOLOGIE MARRUBIUM MERISTEM HYALOBIURONIC TECHNOLOGY™: substance poslední generace, derivovaná z rostlinného
pletiva pro jeho známé p?sobení na obnovu bun?k, protizán?tlivé p?sobení a obsah antioxidant?. Tato látka, získaná z poupat jable?níku
obecného (Marrubium vulgare), je nositelem hydrolizovaných glycosaminoglykan?, a p?edstavuje nejpokro?ilejší technologii ve fytokosmetickém
výzkumu, založeném na tzv. rostlinném pletivu (meristému). Je dvakrát ú?inn?jší než b?žné p?írodní antioxidanty jako resveratrol nebo
vitamín C, a chrání epidermální a dermální bu?ky p?ed oxidací a vlivy prost?edí, které ovliv?ují stárnutí pleti.

Složení
Mica, Zea Mays Starch*, Zinc stearate, Squalane, Glyceryl caprylate, Marrubium Vulgare Meristem Cell Culture, Hydrolyzed
glycosaminoglycans, Silica, Glycerin, Aqua, Prunus armeniaca Kernel Oil*, Butyrospermum parkii butter*, Heliantus annuus seed oil*, Vitis
vinifera seed oil*, Sodium Riboflavin Phosphate, Alumina, Potassium sorbate
M?že obsahovat +/-: CI 77891 [titanium dioxide], CI 77491 [iron oxides], CI 77492 [iron oxides], CI 77499 [iron oxides], CI 77510 [ferric
ferrocyanide], CI 77007 [ultramarines], CI 77742 [manganese violet].
Aktivní ingredience: Organic Corn Starch, Organic Cold-pressed Virgin Apricot, Sunflower and Grape Seed Oils, Organic Shea Butter, Olive
Oil Squalene, Marrubium Vulgare meristem cell culture extract and Glycosaminoglycans.
P?sobící složky: Unsaponifiables, Fatty Acids, Essential Fatty Acids (Vitamin F), Squalene, Phytosterols, Vitamins A, E, Phenylpropanoids,
Hyalobiuronic acid.
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