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Bielenda Professional
SupremeLAB Energy Boost
Maseczka rozjaśniającoodżywiająca z ultrastabilną
witaminą C 70ml
Cena brutto

47,99 zł

Cena netto

39,02 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

00404

Kod EAN

5902169035471

Producent

Bielenda Professional

Opis produktu
Energy Boost to linia, która rozświetli i rozjaśni skórę oraz pomoże w walce z przebarwieniami. Regularnie stosowana
ujednolici koloryt oraz ochroni przed fotostarzeniem. Unikatowe połączenie Ultrastabilnej Witaminy C oraz Kwasu Ferulowego
gwarantuje skuteczność i rewelacyjne efekty!
Prawdziwa bomba substancji odżywczych, która już w kilkanaście minut przywróci skórze witalność i nawilżenie. Zawiera
Ultrastabilną Witaminę C – świetny antyoksydant, który rozjaśnia skórę i pomaga zniwelować przebarwienia. Witamina E
sprzyja regeneracji i wzmacnia naturalne funkcje ochronne skóry, a także chroni przed stresem oksydacyjnym. Betaina to
naturalna substancja o niesamowitych właściwościach wiązania wody. Po użyciu maseczki cera nabierze blasku i poczuje
optymalne nawilżenie.
Ultrastabilna Witamina C – silny antyoksydant, redukuje przebarwienia, rozjaśnia skórę, wyrównuje koloryt, stymuluje syntezę
kolagenu, przeciwdziała fotostarzeniu
Witamina E – antyoksydant chroni przed stresem oksydacyjnym, sprzyja regeneracji naskórka, poprawia barierę lipidową,
wzmacnia naturalne funkcje ochronne skóry
Betaina – naturalna substancja nawilżająca (humektant) o niezwykłych właściwościach wiązania wody. Chroni skórę przed
mechanicznymi i chemicznymi uszkodzeniami.
Przebarwienia, nierówny koloryt skóry, skóra zmęczona, ziemista, z oznakami starzenia, narażona na stres oksydacyjny,
wymagająca regeneracji, odżywienia.
Nałóż maseczkę na oczyszczoną skórę twarzy i szyi (z pominięciem okolic oczu). Pozostaw na 15-30 minut, następnie zmyj
ciepłą wodą. Używaj 2 razy w tygodniu.

Ultrastabilna Witamina C
Witamina E
Betaina
INCI: Aqua (Water), Betaine, Tocopheryl Acetate, Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Ethylhexyl Stearate, Lanolin, Glycerin, Sodium
Lactate, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, 3-O-Ethyl Ascorbic Acid, Sodium Stearoyl Glutamate, Retinyl Palmitate,
Tocopherol, PEG-100 Stearate, Polyacrylate Crosspolymer-6, Citric Acid, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Disodium EDTA,
Benzyl Alcohol, Parfum (Fragrance), Limonene, Buthylphenyl Methylpropional.
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