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SkinCeuticals EYE BALM
BOGATY BALSAM POD OCZY Z POTRÓJNIE DZIAŁAJĄCĄ TECHNOLOGIĄ KOREKCYJNĄ,
DO SKÓRY STARZEJĄCEJ SIĘ
Vitamin E, Retinol (Vitamin A)
Opakowanie: 15 ml
OPIS:
Wyjątkowe połączenie bardzo skutecznych, lecz jednocześnie łagodnych składników
fitochemicznych poprawia wygląd starzejącej się skóry delikatnych okolic oczu. Ta bogata
kuracja korygująca została specjalnie opracowana, aby przeciwdziałać trzem pierwszym
oznakom starzenia się skóry - spadkiem nawilżenia i ilości kolagenu oraz uszkodzeniom
powodowanym przez wolne rodniki. Eye Balm zmniejsza obrzęk pod oczami, a dzięki wyciągowi z
rumianku działa kojąco na podrażnioną skórę.
KORZYŚCI:
• Poprawia wygląd delikatnej skóry wokół oczu.
• Arganyl TM przeciwdziała degradacji kolagenu*,chroniąc okolice oczu.
• Wzbogacony wyjątkowym kompleksem z ekstraktów roślinnych i aminokwasów zmniejsza
obrzęk pod oczami i łagodzi podrażnioną skórę.
* test in vitro
SPOSÓB UŻYCIA:
Nakładać 1 lub 2 razy dziennie na skórę pod oczami oraz pod brwiami, omijając powieki.
Do użytku zewnętrznego. Unikać bezpośredniego kontaktu z oczami.
GŁÓWNE SKŁADNIKI:
• Ekstrakt z Argania Spinoza - Stymuluje produkcję kolagenu. • Sylimaryna - Ekstrakt z
ziaren Ostropestu plamistego, bogaty w bioflawonoidy. Posiada silne działanie antyoksydacyjne.
• Witamina E (α-tokoferol) - Silne działanie antyoskydacyjne.
• Retinol (Vitamin A)
• Składniki dodatkowe:
- Aktywny kompleks składników działających na cienie i worki pod oczami: drenujące
- Aloes : łagodzący
- Bisabolol : łagodzący
SKŁAD:
Deionized Water, Water And Butylene Glycol And Soybean Protein, Glycerin, Aloe Barbadensis
Extract, Stearic Acid, Myristyl Myristate, Cetyl Palmitate, Alpha Tocopherol, Hydrogenated
Vegetable Oil, Petrolatum, Cetyl Alcohol, Sea Whip Extract And Butylene Glycol, Hydrogentated
Lecithin, Methylpolysiloxane Caprylic/capric/stearic Triglycerides, Bisabolol, Lauroyl Lysine,
Silybum Marianum (milk Thistle) Extract, Retinyl Palmitate, Carbomer, Phenoxyethanol,
Ehtoxydiglycol, Triethanolamine, Methylparaben, Ethylparaben, Butylparaben, Propylparaben,
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Isobutylparaben, Trisodium EDTA.
LINIA: KORYGOWAĆ
Wraz z upływem czasu oraz bez względu na tryb życia, skóra zmienia się i pojawiają się na niej
oznaki starzenia. Zmarszczki i drobne linie, przebarwienia i utrata elastyczności stają się coraz
bardziej widoczne.
Oznaki te mogą być wynikiem rozpadu kolagenu, spowolnienia odnowy komórkowej czy braku
nawilżenia. Objawy te nasilają się pod wpływem ekspozycji na słońce, szkodliwego działania
czynników zewnętcznych czy dymu papierosowego.
Program pielęgnacji prewencyjnej i korygującej pomaga w zwalczaniu tych szkodliwych
czynników i spowalnia pojawianie się oznak starzenia. Pielęgnacja korygująca SkinCeuticals łączy
oczyszczone składniki wzmacniające, rozjaśniające i złuszczające o silnym działaniu w celu
regeneracji uszkodzonej skóry.
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