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Louis Widmer - Eye Contour Cream - krem pod oczy 30ml
 

cena: 123,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria kosmetyk

Producent Louis Widmer

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

Eye Contour Cream dostosowany jest do specyfiki i potrzeb skóry wyjątkowo wrażliwej i delikatnej. Niepodrażniająca kombinacja
składników pozwala na dotarcie dotarcie do wewnętrznej warstwy skóry i przywraca cerze naturalny wygląd. Zawiera naturalne składniki
nawilżające, dzięki czemu skóra staje się miękka, gładka i elastyczna.

Składniki aktywne:
Biostymulatory 10 % (kompleks aminokwasowy)
Witamina A 6000 IU/g
Witamina E 1 %
Panthenol 2 %

Sposób użycia:
Stosować Eye Contour Cream każdego wieczoru na dobrze
oczyszczoną skórę. Zalecamy stosowanie kremu na każdy rodzaj skóry wykazującej pierwsze oznaki zmęczenia i odwodnienia, nie tylko
po 30. roku życia. Eye Contour Cream może być również stosowany jako maska do twarzy, dając zaskakujące efekty. Delikatnie
wmasować Eye Contour Cream w skórę twarzy i szyi. Następnie nałożyć kolejną warstwę kremu i przykryć twarz ciepłym, zwilżonym
ręcznikiem i pozostawić na 20 minut.

Firma Louis Widmer powstała w Szwajcarii w 1960 roku. Została założona przez dermatologa Louisa Maxa Widmera. Jakość kremów
tej firmy jest doskonale znana i ceniona w wielu krajach. Kosmetyki wytwarzane są zgodnie z wytycznymi i podlegają najbardziej 
rygorystycznym normom jakości. Zanim produkt dotrze do sklepów, jest poddawany szczegółowym testom chemicznym,
analitycznym i mikrobiologicznym. Wszystko to sprawia że produkty firmy Louis Widmer są najwyższej jakości i wyróżniają się 
skutecznością i doskonałą tolerancją. Marka ta proponuje kosmetyki, które bardzo długo utrzymują wodę w naskórku i skórze
właściwej, są całkowicie hypoalergiczne i bezzapachowe. Można je polecić wszystkim osobom mającym problem ze skórą: bardzo
wrażliwą, alergiczną, atopową, z rumieniem czy też trądzikiem różowatym.

Podmiot odpowiedzialny:
Swiss Next Distribution Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 16, 02-255 Warszawa
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.biomed24.pl
http://www.tcpdf.org

