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BIELENDA MASKA POWER
WIT.C + SERUM
ROZŚWIETLAJĄCE 22ML
Cena

10,15 zł

Cena poprzednia

16,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

Numer katalogowy

5902169045722

Kod EAN

5902169045722

Producent

Bielenda

Opis produktu
BIELENDA MASKA POWER WIT.C + SERUM ROZŚWIETLAJĄCE 22ML
Sucha maska w płacie z precyzyjnie naniesionymi na nią dawkami skoncentrowanej witaminy C, aktywowanej bogatym serumaktywatorem.
Aktywacja odbywa się bezpośrednio przed aplikacja maski na skórę: witamina C znajdująca się w specjalnych punktach na
włókninie ma formę proszku, który wpływem serum-aktywatora z drugiej komory rozpuszcza się i uwalnia swoje działanie.
Pomysłowe rozwiązanie pozwala na błyskawiczne i higieniczne przelanie serum-aktywatora do komory z włókniną tuż przed
nałożeniem maski na twarz. Ma na celu zmaksymalizowanie efektu - połączenie siły WIT.C z włókniny oraz składników
aktywnych serum.
Działanie: to błyskawiczny zabieg "na raz" inspirowany kondycjonującymi SHOTAMI o skoncentrowanych formułach. Ma za
zadanie "przywrócić do życia", pobudzić i odświeżyć suchą, szarą i zmęczoną cerę.
Równomiernie rozłożone na włókninie punkty, zawierające witaminę C, pozwalają dotrzeć z jej antyoksydacyjną i
rozświetlającą mocą do najważniejszych obszarów twarzy i błyskawicznie ja nawilżyć oraz odświeżyć.
Co zawiera?
Oba elementy zabiegu (maska w płacie i serum-aktywator) wzbogacone zostały o wysoce kondycjonujące dla skóry składniki
aktywne, które nawzajem się uzupełniają i wspierają w przywróceniu skórze optymalnego nawilżenia, energii i blasku:
witamina C - silny antyoksydant o działaniu odmładzającym, rozświetlającym i energizującym naskórek.
kwas hialuronowy - efektywnie nawilża i wygładza.
aqua complex - doskonale kompatybilny ze skórą, kompleks roślinnych składników zatrzymujących i wiążących
wilgoć w naskórku, wzmacniający jego naturalne mechanizmy obronne, aby utrzymać go w jak najlepszym stanie.
witamina B3 - rozjaśnia przebarwienia, poprawia nawilżenie, stymuluje syntezę kolagenu.
Pojemność komory z serum-aktywatorem odpowiada prawie całej butelce standardowego serum, co pozwala na bogate
nasączenie tkaniny i dostarczenie skórze "bomby" składników nawilżających i kondycjonujących.
Dlaczego warto?
Bardzo silny nośnik witaminowy, jakim jest witamina C o udowodnionym działaniu anti-age, rozświetlającym i odświeżającym,
połączony został z docenianymi w kosmetyce składnikami efektywnie nawilżającymi. To sprawi, że zabieg idealnie wpisuje się
w bardzo silny trend kosmetyków funkcjonalnych o realnych korzyściach dla skóry.
Jak stosować?
1. Zwiń saszetkę w rulon od prawej do lewej strony, w kierunku miejsca oznaczonego strzałkami i komunikatem PRESS.
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2. Ściśnij komorę z serum-aktywatorem tak, aby przepchnąć płyn do komory z tkaniną.
3. Naciśnij kilkukrotnie komorę z tkaniną tak, aby płyn równomiernie się w niej rozłożył. Odczekaj chwilę - pozwól tkaninie
nasiąknąć płynem.
4. Otwórz komorę z tkaniną, nałóż maskę na twarz i odczekaj 15-20 minut. Po tym czasie zdejmij maskę, nadmiar płynu
wmasuj w skórę lub spłucz twarz letnią wodą.
5. I już - ciesz się piękną, nawilżoną buzią. Nadmiar serum-aktywatora można zaaplikować na szyję i dekolt.
opakowanie zawiera: suchą maskę w płacie + serum-aktywator 22ml
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