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ŻEL KOLAGENOWY DO MYCIA TWARZY 250ML
 

cena: 137,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Producent COL-WAY Sp. jawna

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

Dostawa Kurierem GRATIS przy zamówieniu powyżej 99 PLN!
Ekspresowa Wysyłka w 24h.

OPIS:
Czystość twarzy jest podstawą jej naturalnego piękna. Mycie skóry przy użyciu wody, to zabieg, któremu poddajemy się minimum dwa
razy dziennie. Sama woda jednak nie wystarczy, ponieważ nie poradzi sobie ze wszystkimi gromadzącymi się na skórze
zanieczyszczeniami. Aby skutecznie i wygodnie usunąć resztki kosmetyków, brud, łój itp. - powinniśmy sięgnąć po odpowiednie
preparaty myjące. Wybór środka do mycia twarzy winien uwzględniać także indywidualne potrzeby naszej skóry. Dobre gatunkowo
preparaty, oprócz tego, że oczyszczają - pomagają skutecznie walczyć z różnymi problemami dotyczącymi cery, szczególnie cery
wrażliwej.

Dobór preparatu do demakijażu i mycia może być dla kobiety zadaniem ambitnym. Wiele substancji kosmetycznych i zapachowych
powoduje bowiem podrażnienia lub nawet uczulenia.

Do codziennej higieny twarzy wielce pożądane są zatem syndety - specjalnie dobrane mieszaniny myjące, wzbogacone o składniki
nawilżające i/bądź natłuszczające, żele i płyny hipoalergiczne, które nadto podnoszą odporność skóry na działanie czynników
drażniących. W ich składzie zawsze mile widziane są przez wymagające Konsumentki - substancje nawilżające, lipidowe, kojące.

Wprowadzony do oferty COLWAY Kolagenowy Żel do Mycia Twarzy przeznaczony jest dla każdego rodzaju skóry, również dla cery
wrażliwej, zmęczonej, oczekującej poprawy jędrności i świeżości. Unikalny skład kosmetyku zapewnia skórze właściwe odżywienie i
nawilżenie, a specjalnie skomponowany zespół bardzo łagodnych substancji myjących wyklucza podrażnienia, czyniąc zabieg mycia
twarzy komfortowym.

Substancje Aktywne:

KOLAGEN - jest białkiem, które stanowi ok. 30% całkowitej masy białka ludzkiego i aż 70% białek skóry. Kolagen wraz z elastyną tworzą
w skórze właściwej sieć proteinową, która nadaje jej sprężystość i jędrność, decydując o kondycji całej tkanki łącznej skóry i w znacznej
mierze o naszym wieku biologicznym. Ponadto kolagen posiada nadzwyczajną zdolność wiązania wody, przez co wpływa na prawidłowe
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nawilżenie skóry. Produkty rozpadu trzeciorzędowego kolagenu rybiego pobudzają aktywności fibroblastów, a więc i procesy
kolagenogenezy. Regenerują, nawilżają i ujędrniają skórę.

WYCIĄG Z ALOESU - zawiera saponiny, substancje o właściwościach kojących, ściągających, lekko odkażających i myjących; wzmacnia
skórę i chroni ją przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych; dostarcza wilgoci i substancji odżywczych, a także reguluje
naturalny poziom pH skóry.

WYCIĄG Z NONI - "królowej owoców" - wiecznie zielonego krzewu osiągającego wysokość od 3 do 7 metrów; z dużymi, ciemnozielonymi,
połyskującymi liśćmi. Noni odznacza się wyjątkową żywotnością, odpornością na choroby i dożywa późnego wieku. Roślina ma ponad 2
000 lat historii medycznej i kosmetycznej. Od zawsze uważana była za panaceum o wszechstronnym działaniu leczniczym,
upiększającym, poprawiającym samopoczucie i dodającym energii. Noni ma również zastosowanie we współczesnej kosmetologii -
chroni komórki skóry przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego, stymuluje podziały keratynocytów oraz zwiększa
dwukrotnie poziom oddychania komórkowego, dodając skórze energii i sił witalnych.

D-PANTENOL - jest aktywny biologicznie, efektywnie stymuluje wzrost i odnowę komórek, ma silne właściwości gojące w uszkodzeniach
skóry i błon śluzowych; łagodzi podrażnienia i stany alergiczne. Podwyższa wilgotność skóry, uelastycznia ją.

GLICERYNA - humektant, jeden z najbardziej sprawdzonych surowców wykorzystywanych do nawilżenia skóry; osłania ją w sposób
naturalny, przenikając do przestrzeni międzykomórkowych, gdzie wiąże niezbędną ilość wody. Obecność gliceryny w synergii z
aminokwasami kolagenu wspomaga funkcjonowanie procesów życiowych z udziałem lipidów skórnych; dzięki zastosowaniu gliceryny
skóra właściwa nabiera miękkości, a naskórek staje się w swych głębszych warstwach bardziej elastyczny.

Chcesz kupić ten produkt taniej? Zamów teraz i otrzymaj dodatkowy rabat w wysokości aż
6%

Wpisz kod rabatowy podczas składania zamówienia: Rabatcolway6 

Wartość rabatu zostanie automatycznie naliczona do zamówienia.
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