Informacje o produkcie

Utworzono 22-08-2018

Krem pod oczy - Wolfberry Eye Cream - Young Living Essential Oils
Cena : 285,00 zł
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Producent : Young Living
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : wysoki
Średnia ocena : brak recenzji
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Wolfberry Eye Cream jest niezwykle łatwy do stosowania rano i wieczorem na obrzęki, cienie,
bruzdy pod oczami i głębokie zmarszczki, usuwając je i wprowadzając właściwe naprężenie i
nawilżenie skóry. Wolfberry Eye Cream jest stworzony z o oleju pieczołowicie wydobywanego z nasion
Ningxia Wolfberry. Zawiera dużo witaminy E i kwasu linolowego, olej ten ma nadzwyczajne
naturalne składniki, które czynią go idealnym do odżywiania i nawilżania skóry. Jest niezwykle ceniony
przez kobiety Azji przez jego regenerujące właściwości i zdolności do chronienia przed starzeniem się
skóry i dodawaniem blasku do kolorytu skóry. W składzie są najwyższej jakości organiczne eteryczne
olejki lecznicze z Young Living Essentials Oils: lawenda, drzewo różane, rumianek rzymski,
kadzidło, geranium.

Chińczycy żyjący w Mongolii Wewnętrznej utrzymywali przez wieki w tajemnicy chiński sekret
młodzieńczej skóry, używali oni bardzo niezwykły olej roślinny o wyjątkowych korzyściach dla skóry olej z nasion Lycium Barbarum. Ten rzadki i drogi olej z Mongolii Wewnętrznej jest starannie
wydobywany z nasion jagody odmiany Ningxia.
Jest on bogaty nie tylko w witaminę E, kwas linolowy, linolenowy a jego niezwykły skład chemiczny
sprawia, że również ??idealnie nadaje się do regeneracji, pielęgnacji i nawilżania skóry. "Olej z nasion
Wolfberry jest jednym z najlepszych olejów na skórę" - według badacza i analityka Sue Chao. " Jest on
poszukiwany w całej Azji i ma bardzo niezwykłe właściwości regenerujące, takie jak ochrona skóry przed
starzeniem a także dodaje blasku skórze".

Wygenerowano w programie www.oscGold.com

JAK UŻYWAĆ :
Nałożyć niewielką ilość w okolice oczu i na powieki przed snem. Powtórz rano w razie potrzeby. Może
być stosowany przed snem i rano.
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SKŁADNIKI :
Dejonizowana woda, Sorbitol , Gliceryna, Alkohol cetearylowy, Stearynian glicerolu, Stearyoilomleczan
sodu, Wyciąg z jądra owsa , Kwas stearynowy , Kapryl (oleisty ester mieszany kwasu kaprylowego i
kaprynowego /Capric Triglycerides, Ekstrakt z nasion Lucerny (Medicago sativa), Hydrolizowane białka
Łubinu, kwas Lewulinowy, kwas Anyżowy, Wyciag z drzewa Sandałowego (Santalum album) , ekstrakt z
kory drzewa Phellodendron Amurense korkowiec amurski , Extrakt z nasion Jęczmienia (Hordeum
distichon), olej z owoców oliwek (Olea europaea),olejek z kwiatu lawendy (Lavandula
angustifolia), Olejek z Drzewa różanego Aniba Rosaeodora (Palisander), olejek z kwiatów
Rumianku rzymskiego Chmaemelum Nobile, Olejek Kadzidło Boswellia Carterii , olejek z
kwiatu Geranium Pelargonium Graveolens , olejek z nasion Ningxia Red Lycium barbarum
(Wolfberry), olej z owoców Avocado Persea Gratissma , olej z orzechów Kukui Aleurites Moluccana , Olej
z nasion andyjskiej dzikiej róży, olej ze słodkich migdałów Prunus Amygdalus Dulcis , Olej nasion
Jojoby Chinensis Simmondsia , Masło z owoców Mango Mangifera Indica, kwas sorbowy , ekstrakt z
Oczaru wirginijskiego Hamamelis Virginiana , Alantoina ksantanowa guma polisacharyd , masło z
orzechów Butyrospermun Parkii, Palmitynian retinolu witamina A ,Tokoferol wit E , sól sodowa kwasu
piroglutaminowego sodium PCA , Palmitynian askorbylu , ekstrakt z ogórka siewnego Cucumis Dativus,
hydrolizowane białko sojowe, hydrolizowane białko pszenicy, hydrolizowana skropia pszenna, ekstrakt z
nasion, kasztanowca Aesculus Hippocastanum, ekstrakt z Gotu Kola Centella Asiatica, Fitynian sodu,
Hialuronian sodu, ekstrakt z liści chińskiej zielonej herbaty Camellia Sinesis, kwas askorbinowy
witamina C, wodorotlenek sodowy, kwas cytrynowy, aloesowy żel, wyciąg z koziego mleka.
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Cena: 285 PLN Dostępność: na magazynie, dostawa w ciągu 5-7dni

