Dane aktualne na dzień: 24-07-2021 10:31

Link do produktu: https://www.bielenda-sklep.pl/bielenda-royal-bee-elixir-intensywnie-nawilzajacy-kremprzeciwzmarszczkowy-40-dziennoc-50ml-p-1464.html

BIELENDA ROYAL BEE ELIXIR
- INTENSYWNIE NAWILŻAJĄCY
KREM
PRZECIWZMARSZCZKOWY
40+ DZIEŃ/NOC 50ML
Cena

26,00 zł

Cena poprzednia

28,25 zł

Dostępność

Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki

3 dni

Numer katalogowy

5902169045463

Kod EAN

5902169045463

Producent

Bielenda

Opis produktu
BIELENDA ROYAL BEE ELIXIR - INTENSYWNIE NAWILŻAJĄCY KREM PRZECIWZMARSZCZKOWY 40+ DZIEŃ/NOC
50ML
Skuteczna linia kosmetyków przeciwzmarszczkowych dla cery dojrzałej oparta o innowacyjny składnik aktywny BEE PEPTIDE
ANTI-AGE COMPLEX odtworzony na wzór peptydu z jadu pszczelego, dostarcza skórze długotrwałe nawilżenie, przywraca
sprężystość, młodzieńczy i promienny wygląd.
Innowacyjne formuły kosmetyków zostały wzbogacone wartościowymi drogocennymi składnikami pochodzącymi od pszczół.
Zawierają Królewskie mleczko pszczele, Pyłek pszczeli oraz Miód Manuka, tworząc swoisty Królewski Eliksir Piękna, który
zapewnia kompleksową ochronę przeciwstarzeniową.
BEE PEPTIDE ANTI-AGE COMPLEKS, biologicznie czynna mieszanka peptydów, oprócz efektów liftingujących i
wygładzających zmarszczki, stymuluje syntezę kolagenu i elastyny, prowokując komórki skóry do odnowy, minimalizuje tym
samym negatywne skutki starzenia się naskórka. Dzięki temu skóra wygląda młodziej.
Intensywnie nawilżający krem przeciwzmarszczkowy na dzień i noc dla cery dojrzałej, wrażliwej z pierwszymi oznakami
starzenia.
Bogaty w drogocenne, wartościowe składniki krem, to prawdziwy "Królewski eliksir piękna", który kompleksowo dba o cerę
dojrzałą, poprawia jej jakość, minimalizując negatywne skutki starzenia się skóry.
Intensywnie nawilża, ładnie liftinguje, ujędrnia, uelastycznia. Poprawia zdolność regeneracyjne i procesy naprawcze naskórka.
Wygładza zmarszczki, zmniejsza ich widoczność, przywraca cerze piękny koloryt, promienność i blask. Sprawia, że skóra
pozostaje w doskonałej kondycji przez cały dzień oraz w nocy, kiedy proces regeneracji jest najbardziej intensywny.
Składniki aktywne:
królewskie mleczko pszczele - o wyjątkowo wysokiej zawartości składników odżywiających skórę, poprawia jakość
cery dojrzałej, podnosi jej odporoność na procesy starzenia. Ma wpływ na regenerację i odnowę komórek. Intensywnie
nawilża, koi, łagodzi podrażnienia.
pyłek pszczeli - bogaty w substancje odżywcze mające korzystny wpływ na skórę, wygładza i odżywia skórę,
przywraca elastyczność, działa biostymulująco na naskórek.
miód manuka - robi furorę w kosmetyce, dzięki swym dobroczynnym właściwościom. Jest silnym antyoksydantem,
dzięki czemu ma wpływ na ochronę skóry przed starzeniem. Ma mocne właściwości odżywcze i nawilżające. Wygładza i
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zmiękcza skórę, wspomaga jej regenerację. Poprawia koloryt cery, łagodzi zaczerwienienia i podrażnienia.
Efekt: dobrze nawilżona, ładnie napięta zrewitalizowana, widocznie gładsza i promienna cera.
Stosowanie: codziennie rano i wieczorem wmasuj krem w oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu.
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