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Charmine Rose BODY
SLENDER MODELING
LOTION Rzeźbiącomodelujący balsam do ciała
200ml
Cena

93,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

najczęściej wysyłamy w 1 - 3 dni robocze

Numer katalogowy

CHR_14042021004

Producent

Charmine Rose

Opis produktu
RZEŹBIĄCO-MODELUJĄCY BALSAM DO CIAŁA.
Zawiera bogactwo składników aktywnych o działaniu wyszczuplającym, ujędrniającym i modelującym.
Przeznaczenie:
• miejscowe nagromadzenie się tkanki tłuszczowej
• nierówna tekstura skóry (cellulit)
• obrzęki
• utrata jędrności i elastyczności skóry
Opis działania:
• hamuje lipogenezę i przyspiesza lipolizę
• stymuluje metabolizm komórek i usuwanie złogów tłuszczowych
• redukuje cellulit
• modeluje i wyszczupla ciało
• nawilża
• poprawia jędrność i napięcie skóry
• wspomaga krążenie limfy
Składniki aktywne:
• Ekstrakt z brazylijskiego różowego pieprzu
• Ekstrakt z wapiennej algi Jania Rubens
• Gliceryna roślinna
• Kofeina kapsułkowana
• Hydrolizowane estry jojoba
Stosowanie:
Zaaplikować na skórę odpowiednią ilość preparatu i ruchami masującymi rozprowadzić po ciele.
Stosować codziennie (rano i wieczorem) podczas pielęgnacji domowej.
Poj. 200ml

O marce
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Charmine Rose jest polską marką istniejącą na rynku europejskim od 1989 roku. Swoje kosmetyki tworzy z pasją w oparciu o
własne receptury, które oparte są na naturalnych składnikach oraz technologicznych osiągnięciach współczesnej kosmetologii.

Piękno i Zdrowie
Dysponując wiedzą i kreatywnością specjalistów oraz wsłuchując się w potrzeby konsumentek tworzy profesjonalne
produkty i zabiegi pielęgnacyjne, które dedukuje profesjonalnym ośrodkom urody: gabinetom kosmetycznym i
dermatologii estetycznej, salonom Day Spa oraz Resortom Spa.

Marka Charmine Rose
Idea Charmine Rose to spójna koncepcja i filozofia promująca indywidualne piękno, harmonię, zdrowie i zdrowy tryb życia,
inspirację otaczającym światem i ciągły rozwój. Charmine Rose tworzymy naturalne i nowoczesne produkty kosmetyczne do
pielęgnacji twarzy i ciała inspirowane odmiennymi potrzebami każdego człowieka.

Inspiracje i Rozwój
Inspirujacją są: otaczający świat, kobiety pragnące zachować piękno i zdrowie oraz ich potrzeby. Tworząc nowe linie i produkty
kosmetyczne zawsze kierują się zasadą, że kosmetyk ma przynosić rzeczywiste efekty. Wnikliwa obserwacja światowych
trendów i współpraca z najlepszymi dostawcami surowców pozwala sukcesywnie dostarczać na rynek produkty spełniające
oczekiwania konsumentów.
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