Informacje o produkcie

Utworzono 19-08-2018

Maseczka A.R.T Beauty Masque - formuła egzotycznych płatków orchidei i
czystych olejków eterycznych (8 sztuk) Young Living Essential Oils
Cena : 483,00 zł
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Producent : Young Living
Stan magazynowy : brak w magazynie
Średnia ocena : brak recenzji
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W chińskiej tradycji, orchidea symbolizuje cnotę, szlachetność, przyjaźń i miłość.
Czy wiesz, że Tajwan jest światowym liderem w kompleksowych badaniach orchidei? Płatki
orchidei zawierają wiele składników nawilżających i są wysoko cenione za swoje właściwości
regenerujące i ochronne. Teraz Young Living przekazuje najnowszą naukę w produktach dla
odnowienia Twojej cery z wykwintnych storczyków!
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Naukowcy zbadali, że błony komórkowe orchidei zawierają cząsteczkę długowieczności. Znaczy to, że
ekstrakty z korzeni orchidei zawierają związki biologiczne, są wśród nich polifenole, które zwalczają wolne
rodniki i triterpeny fitochemiczne, które mogą stymulować powstawanie lipidów i białek niezbędnych dla
zdrowej skóry. Kwiat orchidei pomaga zatrzymać procesy starzenie się skóry, łagodzi stany zapalne skóry i
pomaga zwiększyć żywotność komórek. Jest silnym przeciwutleniaczem. Dodatkową korzyść wprowadza
olejek Frankincense (Boswellia Carteri).

A R T Beauty Masque (8 sztuk) orchid-formuła została zaprojektowana, aby zrelaksować zmęczoną
skórę i pozostawić ją zdrowszą i bardziej promienną. Nasza mieszanka egzotycznych płatków orchidei i
czystych olejków eterycznych, odżywia i wzmacnia najbardziej delikatne obszary twarzy, pomaga zachować
bardziej żywszy i młodszy wygląd. Nadaje się do wszystkich rodzajów skóry.

Wygenerowano w programie www.oscGold.com

Young Living to jedyna firma, która połączyła korzyści kwiatu orchidei (Phalaenopsis amabilis) z czystymi
olejkami lini kosmetyków A R T . Produkty te są specjalnie zaprojektowane, aby promować zdrowszy i
młodszy wygląd skóry. Od tysięcy lat w starożytnej tradycji czczenie orchidei było symbolem doskonałości i
piękna. Potężne a delikatne składniki produktów ART ORCHID odżywiają, nawilżają i przywracają witalność
skóry, pozostawiając ją miękką i delikatną jak same płatki orchidei.
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Luksusowa A R T Masque Beauty oferuje skoncentrowaną formułę płatków orchidei i czystych olejków
eterycznych, aby pomóc skórze odżywić i podkreślić obszary twarzy,uzuskując młodzieńczy wygląd.
Użyj Beauty Masque w połączeniu z A R T Renewal Serum:

~łagodzi zmarszczki
~wzmacnia naturalne mechanizmy obronne Twojej skóry
~tworzy piękny blask

Skład:

Aqua (water), Aloe Barbadensis Extract, Eucommia Ulmoides Extract, Polygonum Cuspidatum Root Extract, Torenia Concolor Whole Plant Extract,
Phalaenopsis Orchid Flower Extract, Boswellia Carterii Resin Extract, Carthamus Tinctorius Flower Extract, Angelica Polymorpha Sinessis Root Extract,
Glycospingolipids, Xanthan Gum, Tremella Fuciformis Polysaccharide, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Young Living Stress Away Essential Oil Blend
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Sposób użycia:
Umyj twarz Gentle Cleanser ART , osusz. Usuń Masque z woreczka i rozłożyć plastikową ceratkę skierowaną na zewnątrz. Umieść na całej twarzy.
Delikatnie wygładzić Masque do całkowitego pokrycia. Zostaw Masque na 20 minut, a następnie delikatnie usuń. Użyj wilgotnego wacika, aby usunąć
wszelkie pozostałości. Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy używać 3-4 razy tygodniowo w połączeniu z Serum Renewal ART.
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Cena: 483 PLN Dostępność: brak na magazynie, dostawa w ciągu 5-7dni

