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Brickell - Krem pod oczy
Cena

310,00 zł

Dostępność

Dostępny

Opis produktu
Opis:
Krem pod oczy Brickell rozjaśnia i odmładza zmęczone, matowe oczy dzięki silnemu połączeniu naturalnych składników. Wygładza zmarszczki
wokół oczu, wzmacniając otaczającą skórę, jednocześnie zmniejszając obrzęki (worki) i cienie. Ten szybko wchłaniający się, lekki krem pod oczy
dla mężczyzn natychmiast wnika w skórę, nie pozostawiając tłustych pozostałości ani połysku, stanowiąc najlepsze rozwiązanie pod oczy dla
mężczyzn.

Skład:
Woda oczyszczona, sok z liści Barbadensis * (aloes), Helianthus Annuus * (olej słonecznikowy), polisacharyd z nasion Cassia Angustifolia (kwas
hialuronowy na bazie roślin), Hamamelis Virginiana, kwas glikolowy, metylosulfonylometan (MSM), stearynian glicerolu Gliceryna, skwalan, kwas
mlekowy, palmitynian izopropylu (olej palmowy), uwodorniony olej rycynowy, palmitynian oktylu, Cocos Nucifera * (olej kokosowy), Theobroma
Cacao (masło kakaowe), alkohol cetylowy, alkohol cetearylowy, glukozyd cetearylu, alkohol stearylowy, stearynian potasu , Fosforan askorbylu
sodu (witamina C), trójgliceryd kaprylowo / kaprynowy, uwodorniony olej roślinny, ekstrakt Critmum Maritimum (wosk kopru morskiego),
Matrixyl 3000, palmitoyl tripeptide-5, Cucumis Sativus (ogórek Hydrosol), karbomer, arginina, migdałowiec Chinensis * (olej jojoba), Calophyllum
Inophyllum (olej tamanu), Wildcrafted Camellia Sinensis * (zielona herbata), tioctic (kwas liponowy), ekstrakt z liści Arctostaphylos Uva Ursi
(ekstrakt z mącznicy lekarskiej), Vaccinium Angustifol ium (ekstrakt z jagód), Vaccinium Macrocarpon * (żurawina), Rubus Idaeus (olej z malin),
Wildcrafted Mahonia Aquifolia (Oregon Grape), Glycyrrhiza Glabra * (Lukrecja), Wildcrafted Euphrasia Officinalis (Eyebright), Helichrysum
Italicum (Helichrysum Italicum) , Olejek kameliowy, Persea Gratissima (olej z awokado), Pelargonium Gravolens (olejek eteryczny z geranium),
Borago Officinalis * (olej z ogórecznika), Linum Usitatissimum * (olej z nasion lnu), Oenothera Biennis * (olej z wiesiołka), Rosa Canina * (róża
Olej z bioder), wodorotlenek sodu, ubichinon (koenzym Q10), octan tokoferolu (octan witaminy E), kwas fitynowy, fosfolipidy, tokoferol
(przeciwutleniacz), lecytyna, Pyrus Malus (jabłko), cytrus Medica Limonum (cytryna), Saccharum Officinarum Trzcina), dipeptyd diaminobutyroilo
benzyloamid dioctan (peptydy), Cymbopogon Schoenanthus (trawa cytrynowa), palmitynian askorbylu (palmitynian witaminy C), heksapeptydacetylo-3, guma sklerotowa, sorbinian potasu, pantenol (witamina B5), dziko montowana ca), Lavandula Angustifolia * (Lavender), Calendula
Officinalis * (Calendula), Anthemis Nobilis * (Rumianek), Vitis Vinifera (Olej winogronowy), Macadamia Integrifolia (olej z orzechów makadamia),
Karbomer sodowy, Guma ksantanowa, Fenoksyetanol, Etyl heksylowy , Alkohol benzylowy. * Certyfikowany organiczny

Stosowanie:
Krem należy stosować dwa razy dzienie.
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