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SALON 5 OILS COMPLEX
Oliwka do pielęgnacji skórek i
paznokci - 9 ml
Cena

16,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

330361

Producent

Victoria Vynn

Opis produktu
SALON 5 OILS COMPLEX Oliwka do pielęgnacji skórek i paznokci - 9 ml
96% naturalnych olejków

Wysoko skoncentrowana kompozycja 5 naturalnych olejów, wzbogacona witaminami, antyoksydantami i kwasami
tłuszczowymi.
Zmiękcza i odżywia skórki, uzupełnia niedobory wilgoci w płytce paznokcia, zwiększa naturalną grubość i wytrzymałość
paznokcia.
Dzięki tej silnie działającej kuracji skórki są zregenerowane, odżywione, nawilżone, a płytka paznokci utwardzona,
wygładzona i nabłyszczona.
5 OILS COMPLEX: olej macadamia, arganowy, ze słodkich migdałów, awokado, nasion jojoba.
Olej macadamia – doskonałe właściwości nawilżające i odżywcze. Spowalnia procesy starzenia się komórek, nadaje
skórze sprężystość i działa przeciw zmarszczkowo.
Olej arganowy – zwany „eliksirem młodości”, zawiera kwasy tłuszczowe, ważne w procesie regeneracji skóry,
poprawia jej elastycznośći oraz ułatwienia gojenie uszkodzeń. Głęboko nawilża, ujędrnia i napina skórę.
Olej ze słodkich migdałów – naturalny emolient, nawilża i ujędrnia skórę, łagodzi podrażnienia, chroni przed
działaniem czynników zewnętrznych, szereg substancji odżywczych: proteiny, sole mineralne, witaminy A, E, D,
witaminy z grupy B, kwas linolowy i oleinowy.
Olej z avocado – olej 7 witamin A-B-D-E-H-K-PP, silnie nawilża, odżywia, wykazuje działanie nawilżające i
zmiękczające. Sprawia, że skóra jest bardziej elastyczna, wzmacnia płytkę paznokcia, zapobiega jej kruchości i
łamliwości.
Olej z nasion jojoba – bardzo łatwo wchłanialny przez skórę. Odżywia i nawilża, przyspieszając regenerację skóry.
Wykazuje działanie łagodzące i bakteriostatycznie. Świetnie wygładza skórę, jest również naturalnym filtrem
przeciwsłonecznym.
Sposób użycia:
Niewielką ilość oliwki nanieść u nasady paznokcia, wmasować w płytkę paznokcia i skórki.
Do stosowania zarówno na naturalną płytkę paznokcia, jak i po zakończonej stylizacji paznokci.
Nadmiar oliwki rozprowadzić na dłoniach.
Pojemność: 9 ml
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