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Link do produktu: https://www.mojekosmetyki.pl/bielenda-professional-x-foliate-anti-wrinkle-krem-do-twarzy-o-dzialaniuprzeciwzmarszczkowym-50-ml-p-12083.html

Bielenda Professional XFOLIATE Anti Wrinkle krem
do twarzy o działaniu
przeciwzmarszczkowym 50
ml
Cena

84,90 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

najczęściej wysyłamy w 48 godzin

Numer katalogowy

BP-201014-104

Kod producenta

137653

Kod EAN

5902169039011

Producent

Bielenda Professional

Kraj marki

Polska

Kraj produkcji

Polska

PAO termin trwałości

6 miesięcy (od otwarcia opakowania)

Opis produktu
Przeznaczenie: zmarszczki, przebarwienia, nierówny koloryt.
Składniki aktywne: Kwas Glikolowy, Niacynamid, Skwalan, Witamina E.
Działanie:
Wypłycenie zmarszczek
Zniwelowanie przebarwień
Wyrównanie struktury skóry
Stymulacja regeneracji skóry
Pojemność: 50 ml

Opis linii
Wskazania do zabiegu:
Formuła dla cery naczynkowej: skóra wrażliwa, naczynkowa, nadreaktywna
Formuła dla cery dojrzałej: zmarszczki, przebarwienia, nierówny koloryt skóry.
Formuła dla cery trądzikowej: skóra mieszana i tłusta ze skłonnością do zmian
trądzikowych, nadmierne wydzielanie sebum, zmiany skórne na podłożu
łojotokowym.
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Formuła dla cery z przebarwieniami: przebarwienia skórne różnego pochodzenia.
Wyłącznie do użytku profesjonalnego, przed użyciem preparatów obowiązkowe jest
odbycie szkolenia. Produkt silnie działający.

O marce
BIELENDA Kosmetyki Naturalne istnieje od 1990 roku.
Od ponad 20 lat produkujemy najwyższej jakości naturalne kosmetyki do pielęgnacji twarzy i ciała. Jesteśmy nowoczesną
firmą, która od początku swojego istnienia jest wierna przekonaniu, że najbardziej kompleksową, a zarazem bezpieczną i
przyjazną skórze pielęgnację zapewniają kosmetyki oparte na naturalnych składnikach aktywnych.
W ofercie firmy znajduje się dziś ponad 400 najwyższej jakości produktów skierowanych zarówno do Klienta indywidualnego,
jak i odbiorców profesjonalnych – gabinetów kosmetycznych, szkół, ośrodków odnowy biologicznej oraz Wellness & Spa, dla
których przygotowaliśmy kompleksową linię kosmetyków profesjonalnych. Systematyczne doskonalenie i wychodzenie
naprzeciw oczekiwaniom rynku owocuje stałym wzrostem i szybko powiększającym się gronem zadowolonych Klientów.
Jesteśmy dumni, że potrafimy wyprzedzać trendy rodzimego rynku kosmetycznego, a nasze produkty cieszą się uznaniem
zarówno kosmetologów jak i ich Klientów. Preparaty BIELENDA Professional zyskały uznanie rynku kosmetycznego i zostały
uhonorowane wieloma nagrodami branżowymi.

Wszystkie kosmetyki od momentu pomysłu do finalnego produktu powstają w siedzibie firmy w Krakowie. W Dziale Badawczo
– Rozwojowym, zespół kreatywnych technologów i kosmetologów w oparciu o obowiązujące trendy opracowuje coraz
doskonalsze receptury. Dbamy o to, żeby nasze kosmetyki charakteryzowały się najwyższą jakością – były skuteczne, wydajne
i bezpieczne, dlatego nasze produkty poddawane są rygorystycznym badaniom i testom laboratoryjnym. Dział Kontroli Jakości,
zapewnia dokładną analizę i kontrolę na każdym etapie powstawania produktu, a Dział Mikrobiologii, nadzoruje czystość
mikrobiologiczną każdej partii produkcyjnej.
BIELENDA Professional oferuje swoim Klientom szeroką gamę produktów do zabiegów kosmetycznych oraz preparaty do
codziennej pielęgnacji domowej. Kosmetyki te pozwalają zachować atrakcyjny wygląd oraz harmonię pomiędzy ciałem,
duchem i umysłem.
BIELENDA posiada certyfikaty jakości ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004.

Pragniemy zwrócić szczególną uwagę na certyfikat 14001 – jest to Międzynarodowy Standard Zarządzania Środowiskowego,
który ma na celu minimalizację wpływu działalności firmy na środowisko naturalne.
Dzięki wyjątkowemu podejściu do pielęgnacji urody zdobyliśmy znaczącą pozycję na polskim rynku kosmetycznym i dążymy
do osiągnięcia równie mocnej obecności na rynkach zagranicznych. Eksportujemy swoje produkty m.in. do Francji, Rumunii,
Hiszpanii, Grecji, Estonii, Łotwy, Litwy, Holandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Portugalii, Zjednoczonych Emiratów
Arabskich oraz na Cypr.
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