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COLWAY peeling
enzymatyczny HYDRO
Cena

99,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

do 3 dni roboczych

Pojemność

100ml

Opis produktu
Skóra wygląda młodo i zdrowo, kiedy regularnie usuwamy z niej martwy naskórek. Dzięki stosowaniu peelingu zapewniamy jej
większą zdolność wchłaniania substancji aktywnych stosowanych w kosmetykach pielęgnacyjnych. Peeling enzymatyczny,
wzbogacony kolagenem, nadaje skórze miękkości, rozjaśnia ją i przywraca równomierny koloryt. Wyciąg z czerwonej
makroalgi Kappaphycus alvarezii i bogata w minerały woda morska nawilżają. Specjalna kompozycja probiotyczna pomaga
odbudować prawidłową równowagę ekosystemu skóry, dzięki czemu odzyskuje swoje naturalne mechanizmy obronne.
Działanie enzymu keratolitycznego i drobinek ścierających łączy dwa efekty złuszczania – mechaniczny i enzymatyczny. Już po
pierwszym użyciu skóra staje się gładka, rozjaśniona, nawilżona i lekko napięta

Składniki aktywne
Kolagen

ekstrahowany ze skór rybich metod? opatentowan? w Polsce, jest jedynym naturalnym ?ród?em
peptydów, które swobodnie penetruj? naskórek i stymuluj? fibroblasty do wzmo?onej aktywno?ci. To
naturalny, hipoalergiczny kosmetyk przeciwstarzeniowy. Uderza w przyczyn? powstawania
zmarszczek – deficyt kolagenu. Spowalnia procesy starzenia nawil?aj?c, uelastyczniaj?c i regeneruj?c
skór?.

Keratoline

enzymatyczny eksfoliant oparty na proteazie uzyskanej przez fermentacj?, którego zadaniem jest
usuwanie martwych komórek naskórka; przynosi skórze mi?kko??, rozja?nienie i równomierne
zabarwienie.
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Czerwone makroalgi Kappaphycus alvarezii (Sea Moist Complex®)
to synergiczne po??czenie makroalg, wody morskiej i gliceryny, wykazuj?ce niezwykle silnie dzia?anie
nawil?aj?ce. Reguluje stan nawodnienia i homeostazy skóry.

Ksylitol i Lactitol

regeneruj? i utrzymuj? równowag? ekosystemu skóry, wspieraj?c namna?anie si? korzystnych dla niej
bakterii, jednocze?nie niszcz?c patogenne. Kompozycja tych dwóch sk?adników pomaga zwalcza?
problemy skórne pojawiaj?ce si? przy zaburzeniach równowagi mikrobiologicznej.

Sklad INCI
Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Ethylhexyl Olivate, Methylpropanediol, Arachidyl Glucoside, Cetearyl Alcohol, Polyethylene, Polyacrylamide,
Glycerin, Caprylyl Glycol, Collagen, Elastin, Lactic Acid, Bacillus Ferment, Kappahycus Alvarezii Extract, Sea Water, Lactitol, Xylitol, Allantoin,
Arachidyl Alcohol/ Behenyl Alcohol, Phenylpropanol, C13-14 Isoparaffin, Laureth 7, Lactic Acid, Phenylpropanol, Propylene Glycol, Parfum,
Benzyl Salicylate, Butylphenyl Methylopropional, Linalool, Limonene.
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