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Link do produktu: https://apfitness.pl/coffee-scrub-peeling-kawowy-230ml-p-109.html

COFFEE SCRUB peeling kawowy 230ml
Cena

49,90 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

Numer katalogowy

cosm-scrub

Kod EAN

5902194816137

Producent

Mom'sSPA

Opis produktu

COFFEE SCRUB to peeling, który daje nie tylko efekt gładkiej skóry, ale również walczy z cellulitem, poprawia krążenie i daje
niesamowite doznania zmysłów. Fantastyczny produkt, który zaskoczy cię swoją formułą, zapachem i konkretnym działaniem.
To ekstrakt kawowy w pełnym znaczeniu tego słowa
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Kawa jest bardzo cenionym składnikiem wykorzystywanym nie tylko jako napar, ale również w kosmetykach. Nasz peeling
swoje działanie przejawia nie tylko poprzez mechaniczne działanie na skórę nierozpuszczalnym granulatem kawowym, ale
dodatkowo zawarty w nim ekstrakt z kawy potęguje jego działanie.
Peeling posiada szereg niesamowitych właściwości, które sprawią, że oddziałuje jeszcze intensywniej niż po prostu sam
peeling złuszczający.

Jak działa peeling COFFEE SCRUB?

Oczyszcza skórę ze zrogowaciałego naskórka.
Wygładza skórę.
Pobudza krążenie poprzez mechaniczny masaż i pobudzające właściwości kawy.
Zwalcza cellulit.
Zwiększa gęstość skóry.
Ujędrnia skórę.
Odżywia i zmiękcza skórę, pozostawiając ją przyjemnie nawilżoną, dzięki naturalnie występujących olejkach w kawie.

Zwiększa efektywność produktów aplikowanych na skórę, poprzez odpowiednie jej przygotowanie.
Stosowany w czasie urlopu, gdzie jesteśmy bardziej wystawieni na działanie słońca, pomaga w równomiernym
opaleniu skóry oraz zapobiega jej nadmiernemu łuszczeniu się po powrocie.
Pomaga uzyskać jednolity koloryt podczas stosowania preparatów samoopalających.
Zmniejsza łuszczenie się skóry.
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Dla kogo jest kosmetyk?
Kobiety, które niedawno urodziły.
W czasie zwiększonej ekspozycji na słońce.
Osoby odchudzające się. Osoby z wahaniami wagi. Osoby starsze.
Osoby walczące z cellulitem.
Osoby stosujące samoopalacz.

Kluczowym składnikiem kremu jest oczywiście kawa. To właśnie wyjątkowo duża ilość kawy zarówno w postaci
nierozpuszczalnych granulek jak i w formie ekstraktu sprawia, że działanie peelingu jest bardziej intensywne.
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Ekonomia i wygoda w użytku peelingu.
Produkt zalecamy stosować pod prysznicem i z tej uwagi zdecydowaliśmy się na użycie nietłukącego się pojemnika w kształcie
tuby o pojemności 230ml, która:
zapewnia komfort w czasie użycia,
zapewnia bezproblemową aplikacje,
zapobiega wnikaniu nadmiaru wody w czasie korzystania, co mogłoby wpłynąć na strukturę i zagęszczenie produktu.
Komfortowe i praktyczne opakowanie swoim minimalistycznym designem bezproblemowo wkomponuje się w wystrój każdej
łazienki, a przy tym nie zajmuje dużo miejsca

Jak stosować?
Nanieś preparat na dłoń w ilości koniecznej do pokrycia pożądanej powierzchni ciała. Kolistymi ruchami przez kilka minut
wcieraj. Granulat kawowy zawarty w produkcie nie rozpuszcza się, a zatem nie ma konieczności dokładania produktu,
manewrując ręką, wykorzystaj granulat do masażu. Dzięki temu jeszcze większa ilość ekstraktu kawy oraz olejków wnikną w
głąb skóry.

Produkcja kosmetyku jak i opracowanie formuły odbyło się całkowicie w Polsce, w laboratorium z 30 letnim doświadczeniem w
branży kosmetycznej. Produkt nie był testowany na zwierzętach.
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SKŁADNIKI: Aqua, Coffea Arabica Seed Powder, Glycerin, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Coffea Arabica Seed Extract,
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate,
Sodium Hydroxide, Sodium Phytate, Alcohol, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl Methoxydibenzoylmethane,
PPG-26-Buteth-26, Ethylhexyl Salicylate, Citric Acid, Parfum, CI 14700, CI 42090, CI 19140
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