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NATURATIV • PRÓBA KREMU
AOX 360° NA DZIEŃ,NOC 5 ML
STARA CENA: PLN
PROMOCJA:

10,56 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY
Producent: NATURATIV - Polskie certyﬁkowane
kosmetyki naturalne

OPIS PRZEDMIOTU

Naturativ - Próba krem AOX 360 na dzień,noc
Na dzień i noc

Krem 360°AOX to naturalny krem pielęgnacyjny o wielokierunkowym działaniu ANTI:

- anti - aging
- anti - redness
- anti - oxidation

- anti - pollution

Ze względu na obecność przeciwutleniaczy krem jest niezastąpiony dla cery narażonej na miejski stres i klimatyzowane
pomieszczenia. Taka skóra charakteryzuje się przesuszeniem, stanami zapalnymi, drobnymi zmianami skórnymi,
nadmiernym wydzielaniem sebum. Ten krem nawilży i zregeneruje, wygładzi i doda blasku Twojej skórze.

Ma bardzo przyjemny, świeży, całkowicie naturalny zapach.

Krem 360°AOX zawiera kompozycję trzech antyoksydacyjnych naturalnych olejów: wiesiołkowego, winogronowego i z
lnianki siewnej oraz trzy antyoksydacyjne BIO ekstrakty: z miłorzębu japońskiego, kwiatów kocanki i cytryny dzięki
czemu regeneruje, łagodzi i stymuluje procesy naprawcze w skórze. Twoja skóra będzie wygładzona, napięta i
promienna.

Tłoczone na zimno oleje wiesiołkowego, winogronowego i z lnianki siewnej są bogate w kwasy omega-3, omega-6 i
omega-9 znane są z właściwości przeciwutleniających i opóźniających procesy starzenia oraz regenerujących,
łagodzących, nawilżających i stymulujących procesy naprawcze w skórze, m. in. regulujących pracę gruczołów łojowych.
Podobnie wielokierunkowo działają BIO ekstrakty: z miłorzębu japońskiego, kwiatów kocanki i cytryny. Wspomagają
działanie antyoksydacyjne, wzmacniają naczynka, działają naprawczo i rozjaśniająco. Kwas hialuronowy chroni cerę
przed przesuszeniem, wygładza naskórek.

Krem 360°AOX zapakowany jest w wyjątkowo duże opakowanie – 100 ml, to dwa razy większe opakowanie niż te
stosowane przeważnie dla kremów do twarzy. Jeśli używasz go nawet i rano, i wieczorem – starczy na długo. Lubiany
także przez Panów. Krem 360°AOX zapakowany jest w higieniczne opakowanie typu airless, dzięki czemu nie dostaje się
do niego powietrze, a z dłońmi ma styczność tylko wyciśnięta część kremu.
Szklany słoiczek 5 ml
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