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Płyn APIS do kąpieli z
minerałami 1000ml
Cena brutto

22,99 zł

Cena netto

18,69 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

7917

Kod producenta

1663

Kod EAN

5901810041663

Opis produktu
Płyn do kąpieli APIS z minerałami 1000ml (ID 7917)

Płyn do kąpieli i pod prysznic z minerałami z Morza Martwego Apis Optima, poj. 1 litr, płyn do mycia dla każdego rodzaju
skóry.
Pielęgnujący płyn do kąpieli z minerałami
Płyn do kąpieli Apis Optima zawiera unikalne minerały z Morza Martwego będące źródłem mikro i makroelementów. Cechują
się właściwościami głębokiego wnikania w pory skóry i oczyszczania ich. W połączeniu z ekstraktem z alg morskich, aloesu i
lawendy posiada intensywne właściwości nawilżające, odprężające i poprawiające mikrokrążenie. Pozostawia skórę aksamitnie
gładką i elastyczną, nie narusza równowagi płaszcza lipidowego skóry oraz chroni ją przed wysuszeniem.
Składniki aktywne płynu do kąpieli Apis Optima
Apis Optima to oprócz minerałów z Morza Martwego bogactwo innych składników aktywnych. Poznaj wszystkie składniki
aktywne płynu Apis Optima:
Minerały z Morza Martwego - cechują się właściwościami głębokiego wnikania w pory skóry i oczyszczania ich,
stymulują metabolizm komórkowy, aktywizują naturalne funkcje skóry i wspomagają jej zdolność do wydalania
substancji toksycznych. Działają na skórę łagodząco, wzmacniają ją, rewitalizują, poprawiają dynamikę krążenia
podskórnego, dzięki temu skóra jest lepiej dotleniona i odżywiona.
Kolagen - utrzymuje wysoki stopień nawilżenia skóry, ujędrnia i napina.
Elastyna - zwiększa elastyczność i sprężystość skóry, wykazuje działanie nawilżające i opóźniające oznaki starzenia.
Ekstrakt z lawendy - zawiera olejek eteryczny, garbniki, kwas ursolowy, fitosterole i związki mineralne. Reguluje
poziom nawilżenia skóry. Skutecznie łagodzi podrażnienia naskórka
Ekstrakt z rumianku - pobudza procesy odnowy naskórka oraz przyspiesza gojenie się skóry i błon śluzowych. Działa
kojąco na istniejące stany zapalne i zapobiega ich powstawaniu. Zmniejsza zaczerwienienia skóry, łagodzi uczucie
swędzenia i pieczenia.
Ekstrakt z tymianku - posiada silne właściwości antybakteryjne i oczyszczające. Skutecznie usuwa bakterie i zapobiega
powstawaniu stanów zapalnych. Korzystnie wpływa na stan skóry łojotokowej ze zmianami trądzikowymi.
Ekstrakt z szałwii - działa antyseptycznie, pobudza czynność skóry i krążenia.
Ekstrakt z aloesu - zapewnia skórze optymalne nawilżenie i elastyczność, poprawia ukrwienie stymulując pracę
komórek, odżywia i ma właściwości bakteriobójcze. Jest bogaty w witaminami A, B,C, E oraz minerały.
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