ECOSPA.pl
Zestaw DIY Serum z witaminą C 10% - 3 x 10 ml
https://ecospa.pl/produkt/zestaw-diy-serum-z-witamina-c-10-3-x-10-ml

Wariant

Cena netto

Cena brutto

1 szt.

23.50 zł

28.90 zł

Zestaw DIY Serum z witaminą C 10%

Zestaw zawiera wszystkie niezbędne składniki do przygotowania trzech 10 ml porcji
antyoksydacyjnego serum z 10% witaminy C. Bazą serum jest potrójny żel hialuronowy, który
intensywnie ujędrnia, nawilża i działa przeciwzapalnie oraz hydrolat neroli wykazujący działanie
antyoksydacyjne i delikatnie napinające. Witamina C to kluczowy składnik serum, który jest
świetnym antyoksydantem przeciwdziałającym procesom starzenia się skóry. Witamina C poprawia
koloryt skóry, rozjaśnia przebarwienia, zmniejsza widoczność zmarszczek, wpływa pozytywnie na
poprawę kondycji naczynek krwionośnych. Serum zostało wzbogacone w glukonolakton, kwas PHA,
który oprócz właściwości nawilżających jest świetnym składnikiem zwiększającym stabilność
witaminy C.
Dla kogo polecane?

Serum jest polecane do cery zmęczonej, szarej, z bliznami, przebarwieniami i zmarszczkami.
Może być stosowane do pielęgnacji cery dojrzałej, naczynkowej, trądzikowej, tłustej,
mieszanej, a także cery palaczy.
Zestaw DIY Serum z witaminą C 10% ECOSPA zawiera*:

potrójny kwas hialuronowy 1,5%
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hydrolat (neroli EKOLOGICZNY lub inny o podobnych właściwościach)
witamina C (kwas askorbinowy)
glukonolakton
3 butelki 10 ml z pipetą szklaną
3 etykiety do podpisania produktu
2 pipety 3 ml
bagietka drewniana
broszura informacyjna.
Przygotujesz porcję:

3 x 10 ml.

Akcesoria przydatne do zrobienia receptury:

zlewka 25 ml
bagietka do mieszania 10 cm.
Jak stosować serum z witaminą C?

Serum używaj wieczorem na twarz, szyję i dekolt.
Aplikuj na oczyszczoną, wilgotną po stonizowaniu skórę delikatnie wmasowując niewielką
porcję, aż do całkowitego wchłonięcia.
Po aplikacji serum odczekaj 2-3 minuty.
Nałóż swój ulubiony krem lub olej.
Termin ważności:

2 tygodnie.

Sposób przechowywania:

w lodówce.

* W przypadku braku dostępności jednego ze składników zestawu, składnik ten zostanie zastąpiony
innym surowcem o podobnym zastosowaniu i właściwościach.
Uwaga:

Reakcja na dany produkt jest kwestią indywidualną. W celu wyeliminowania możliwości wystąpienia
objawów niepożądanych przed zastosowaniem nowego produktu wykonaj próbę uczuleniową na
małym fragmencie skóry (np. za uchem).
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