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SWEDERM Chameleon lip balm
 

Cena: 49,99 PLN

Opis słownikowy

Producent Swederm

Rodzaj rejestracji

Opis produktu
 

Opis produktu:
Dzięki dużej zawartości substancji natłuszczających (estry cholesterolu i lanosterolu, syntetyczny wosk pszczeli, masło shea, olej z
nasion słonecznika i bawełny) balsam regeneruje i wygładza skórę ust, niweluje uczucie spierzchnięcia i suchości.

Kompozycja została wzbogacona o witaminę E oraz ekstrakt z liści rozmarynu, które dzięki aktywności antyoksydacyjnej chronią skórę
przed działaniem wolnych rodników. Dodatek palmitynian retinylu i palmitynianu tripeptydu-1 wpływa stymulująco na procesy
regeneracyjne skóry i działa przeciwstarzeniowo.

Unikatowe pigmenty reagujące z ph czerwieni wargowej subtelnie podbijają naturalny kolor ust.
Składniki aktywne:

C10-30 Cholesterol/Lanosterol Esters – estry cholesterolu i lanosterolu – substancje natłuszczające, nawilżające, chroniące skórę przed
przesuszeniem, nadają połysk,
Synthetic Beeswax – syntetyczny wosk pszczeli – tworzy na powierzchni skóry tłusty, ochronny, kondycjonujący film, wygładza i
zmiękcza, nie ma potencjału alergizującego,
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,
Tokoferol i octan tokoferylu – witamina E i octan witaminy E – naturalny antyoksydant, chroni skórę przed negatywnym działaniem
wolnych rodników,
Helianthus Annuus Seed Oil (olej z nasion słonecznika), Elaeis Guineensis Oil (olej palmowy), Gossypium Herbaceum Seed Oil (olej z
nasion bawełny) – dzięki wysokiej zawartości kwasów tłuszczowych wygładzają skórę, redukują jej suchość i przeznaskórkową utratę
wody,
Rosmarinus Officinalis Leaf Extract – ekstrakt z liści rozmarynu – dzięki wysokiej zawartości antyoksydantów (kwasu karnozowego i
karnozolu) chroni skórę przed działaniem wolnych rodników,
Bidens Pilosa Extract – ekstrakt z uczepu owłosionego – działa przeciwdrobnoustrojowo i regenerująco na skórę,
Retinyl Palmitate – palmitynian retinylu – wygładza skórę i stymuluje procesy regeneracyjne,
Palmitoyl Tripeptide-1 – palmitynian tripeptydu-1 – stymuluje syntezę kolagenu i glikozaminoglikanów, poprawia jędrność skóry.
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