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Biologique Recherche L’Eauxygenante - 150ml
kod produktu: BR021
kategoria: WSKAZANIA / DZIAŁANIE > Skóra podrażniona

Producent: Biologique Recherche
Kod QR:

L’Eauxygénante
Uniwersalna Witaminowa Mgiełka Dotleniająca
Opakowanie: 150 ml
Przeznaczenie:
Rekomendowany dla każdego rodzaju skóry, nawet najbardziej wrażliwej.
Działanie:
• Poprawia zdolności dostosowawcze skóry do różnych warunków klimatycznych.
• Dzięki swym przeciwutleniającym właściwościom pomaga skórze bronić się przed
zewnętrznymi zagrożeniami.
• Wzmacnia naskórek.
• Pomaga odbudować naturalny kwaśny odczyn skóry.
• Nawilża, koi i odświeża skórę.
Obszary działania: twarz, szyja i dekolt.
Efekt:
Ujednolica cerę i likwiduje przebarwienia, wzmacnia, przywraca blask osłabionej, zmęczonej
skórze.
Sposób użycia:
• Przed użyciem wstrząśnij.
• Rozpyl mgiełkę trzymając butelkę około 20 cm od twarzy.
• Stosuj po zalecanym Lotion P50.
• Idealny do usuwania Lotion P50.
• Stosuj po nałożeniu maski, aby nawilżyć skórę.
• Stosuj przed i/lub po nałożeniu kremu lub jako mgiełkę na makijaż, aby rozświetlić cerę.
• Używaj w ciągu dnia, aby natychmiast odświeżyć skórę.
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Składniki aktywne:
• Składnik nawilżający: Wyciąg z Jedwabiu.
• Składniki wzmacniające: Wyciągi z Pomarańczy i Owoców Kiwi.
• Składnik dotleniający: Ekskluzywny Kompleks Dotleniający Biologique Recherche.
• Składnik przeciwutleniający : Wyciąg z Szarotki Alpejskiej.
Informacje dodatkowe
L’Eauxygénante to produkt praktyczny i idealny do torebki.
Będzie niezastąpiony w czasie podróży, szczególnie w sezonie letnim oraz podczas długiego
przebywania w klimatyzowanym pomieszczeniu.
Rozpyl na skórze mgiełkę, jednym szybkim ruchem przywracając jej świeżość i nawilżenie.
INCI: citrus aurantium dulcis (orange) fruit water, actinidia chinensis (kiwi) fruit water, water
(aqua), butylene glycol, propylene glycol, perfluorodecalin, sodium hyaluronate, citrus aurantium
dulcis (orange) friut extract, actinidia deliciosa fruit extract, yeast extract (faex extract), mimosa
tenuiflora bark extract, hamamelis virginiana (with hazel) bark/leaf/twig extract, myrtus
communis extract, allium cepa (onion) bulb extract, commiphora myrrha resin extract,
leontopodium alpinum flower/leaf extract, cucumis sativus (cucumber) fruit extract, magnesium
chloride, vinegar (acetum), hydrolyzed silk, urea, serine, allantoin, glycerin, niancinamide,
rhizobian gum, lactic acid, salicylic acid, sodium salicylate, sorbitrol,
polyperfluoromethylisopropyl ether, tea-lactate, sodium lactate, sodium benzoate, potassium
sorbate, thiamine hcl, pyridoxine hcl, poloxamer 188, phenoxyethanol, alcohol,
ethylhexylglycerin, ammonium acryloyldimethyltaurate/vp copolymer, chlorphenesin, limonene,
sorbic acid.
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