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SWEDERM BB Cream SPF15 30 ml
 

Cena: 105,99 PLN

Opis słownikowy

Producent Swederm

Rodzaj rejestracji

Opis produktu
 

LEKKI PRODUKT ŁĄCZĄCY W SOBIE DZIAŁANIE PIELĘGNACYJNEGO KREMU I PODKŁADU.
Miąższ z liści aloesu (bogaty w witaminy A, B, C, D i E, enzymy, aminokwasy, cukry, ligniny i saponiny) w połączeniu z gliceryną nadaje
produktowi nawilżające i łagodzące właściwości. BB CREAM zawiera także sok z winogron, który wykazuje silne działanie
antyoksydacyjne. Olej ze słodkich migdałów i masło shea działają emoliencyjnie, chronią skórę przed przesuszeniem. Dodatek filtra
fizycznego (fitlenek tytanu) zapewnia ochronę przeciw promieniowaniu UVB na poziomie SPF15. Naturalne pigmenty mineralne
delikatnie wyrównują koloryt skóry oraz pomagają ukryć drobne niedoskonałości. Idealny dla wszystkich typów skóry. Występuje w
jednym odcieniu. Dopasowuje się do każdej karnacji.

Składniki aktywne :

Aloe Barbadensis leaf extract* – miąższ z liści aloesu – nawilża i łagodzi podrażnienia,
Titanium Dioxide – dwutlenek tytanu – pełni rolę białego pigmentu oraz filtra fizycznego, chroni skórę przed promieniowaniem UV,
Gliceryna – substancja higroskopijna, utrzymują optymalny poziom nawilżenia skóry,
Prunus Amygdalus Dulcis Oil* – olej ze słodkich migdałów – ma działanie regenerujące i odbudowujące barierę lipidową naskórka, jest
bogaty w witaminy i kwasy tłuszczowe,
Butyrospermum Parkii Butter* – masło shea/karite – emolient, dzięki dużej zawartości kwasów tłuszczowych pomaga odbudować
barierę lipidową; surowiec zawiera także witaminę E oraz polifenole, dzięki czemu wykazuje aktywność przeciw wolnym rodnikom,
Vitis Vinifera Juice – sok z winogron – bogaty we flavonoidy i resweratrol wykazuje silne działanie antyoksydacyjne i chroni skórę przed
działaniem wolnych rodników,
Witamina E i octan witaminy E – antyoksydanty, chroniące skórę przed starzeniem spowodowanym działaniem wolnych rodników,
Jojoba esters – estry kwasów tłuszczowych z oleju jojoba – wzmacniają barierę lipidową i redukują nadmierną transepidermalną utratę
wody,
Mica – mika – pigment mineralny, dający efekt rozświetlonej skóry,
Silica (dwutlenek krzemu) oraz Oryza Sativa Starch (skrobia ryżowa) – absorbują nadmiar sebum na powierzchni skóry.

Składniki: Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Extract*, Caprylic / Capric Triglyceride, Titanium Dioxide, Glycerin, Prunus Amygdalus Dulcis Oil*,
Butyrospermum Parkii Butter*, Coco-caprylate, Hydroxystearyl Alcohol, Hydroxystearyl Glucoside, Vitis Vinifera Juice, Tocopheryl
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 Acetate, Jojoba Esters, Cetearyl Alcohol, Lauroyl Lysine, Mica, Iron Oxides, Silica, Polyhydroxystearic Acid, Sodium Stearoyl Glutamate,
Benzyl Alcohol, Salicylic Acid, Sorbic Acid, Algin, Tocopherol, Sodium, Dehydroacetate, Parfum, Citric Acid, Limonene, Linalool.
*z organicznych upraw

Opakowanie: 30 ml
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