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COLWAY woda micelarna
Cena

79,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

do 3 dni roboczych

Pojemność

250ml

Opis produktu
Codzienne, skuteczne oczyszczanie skóry twarzy jest podstawowym krokiem do jej pięknego wyglądu. Woda micelarna z
kolagenem szybko i skutecznie usuwa wszelkie zanieczyszczenia i makijaż wykorzystując działanie miceli. Nie uszkadza
warstwy hydrolipidowej naskórka, nie wysusza skóry, dzięki czemu jest dobrze tolerowana również przez skórę wrażliwą.
Dodatkowo pielęgnuje i zmiękcza skórę. Po zastosowaniu naszej wody micelarnej skóra będzie oczyszczona, odświeżona i
przygotowana do dalszej pielęgnacji.

Składniki aktywne
Kolagen rybi
ekstrahowany ze skór rybich metodą opatentowaną w Polsce, jest naturalnym źródłem peptydów, które swobodnie penetrują
naskórek i stymulują fibroblasty do wzmożonej aktywności. Uderza w przyczynę powstawania zmarszczek – deficyt kolagenu.
Spowalnia procesy starzenia nawilżając, uelastyczniając i regenerując skórę.
Bioferment z alg Bull Kelp
stworzony w wyniku fermentacji z pomocą Lactobacillus. Bull Kelp co roku rozkwitają wzdłuż Wybrzeża Pacyfiku w Ameryce
Północnej od Południowej Kalifornii po Aleuty Wyspy na Alasce. Proces fermentacji przekształca składniki z nieaktywnej formy
w bioaktywną formę bardziej przyswajalną dla naszej skóry, a tym samym wydajniej przetwarza najcenniejsze składniki
dostępne w algach tworząc szlachetny i niepowtarzalny eliksir zawierający liczne antyoksydanty, witaminy i składniki
mineralne. Po aplikacji tworzy swoisty nawilżający kompres, który przynosi ulgę i łagodzi nawet najbardziej podrażnioną,
spierzchniętą skórę.
Ksylitol i Lactitol
regenerują i utrzymują równowagę ekosystemu skóry, wspierając namnażanie się korzystnych dla niej bakterii, jednocześnie
niszcząc patogenne. Kompozycja tych dwóch składników pomaga zwalczać problemy skórne pojawiające się przy
zaburzeniach równowagi mikrobiologicznej.
Alantoina
działa regenerująco i kojąco na skórę, przyspiesza jej gojenie i odbudowę uszkodzonego naskórka. Polecana dla skóry
wrażliwej i podrażnionej.
Olej z pestek brzoskwini
delikatny, lekki emolient, który doskonale się wchłania. Bogaty w kwas linolowy i oleinowy, witaminę A i E. Doskonale się
sprawdza w pielęgnacji cery wrażliwej, dojrzałej, nawilża i wygładza naskórek
Kwas hialuronowy
o wysokiej masie cząsteczkowej pochodzenia roślinnego. Silnie nawilża i pomaga w wypełnianiu zmarszczek. Przyczynia się do
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odbudowy uszkodzonego naskórka, tworzy na skórze film ochronny zapobiegający utracie wilgoci, wygładza, ujędrnia i
poprawia elastyczność skóry

Skład INCI
Aqua, Peach Kernel Oil Glycereth-8 Esters, Polyglyceryl-4 Caprate, 1,2-Hexanediol, Polyglyceryl-3 Cocoate,
Polyglyceryl-6 Caprylate, Lactobacillus/Nereocystis Leutkeana Ferment Filtrate, Caprylyl/Capryl Glucoside,
Polyglyceryl-6 Ricinoleate, Lactitol, Elastin, Sodium Hyaluronate, Collagen Amino Acids, Xylitol, Elastin Amino
Acids, Caprylyl Glycol, Hydroxyacetophenone, Collagen, Alantoin, Lactobacillus Ferment, Glycerin, Propylene
Glycol, Parfum.
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