Dane aktualne na dzień: 06-12-2022 14:18

Link do produktu: https://www.mojekosmetyki.pl/charmine-rose-color-control-cream-krem-cc-tanned-50-ml-p-11263.html

Charmine Rose COLOR
CONTROL CREAM krem CC
Tanned 50 ml
Cena

113,99 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

najczęściej wysyłamy w 48 godzin

Numer katalogowy

CR_17039

Producent

Charmine Rose

Kraj marki

Polska

Kraj produkcji

Polska

Opis produktu
Pozwala osiągnąć głębokie nawilżenie, regenerację i odżywienie skóry. Chroni przed promieniowaniem UV (SPF 20). Daje efekt rozświetlenia i
lekkiego makijażu.
Przeznaczenie:
• cera wrażliwa
• wyrównanie niedoskonałości pigmentacyjnych skóry
• ochrona przed promieniowaniem UV
Opis działania:
• skutecznie i szybko kamufluje niedoskonałości skóry
• wspomaga regenerację skóry
• olej jojoba wzmacnia naturalny płaszcz lipidowy skóry i uzupełnia braki w cemencie międzykomórkowym
• działa antyoksydacyjnie, przeciwzmarszczkowo i łagodząco
• chroni przed szkodliwym wpływem promieniowania UV
• lekko rozświetla i wygładza skórę.
Składniki aktywne:
• Olej jojoba
• Pantenol
• Alantoina
• Ramnoza
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• Witamina E
• Mocznik
• Tlenek cynku
• Tlenek tytanu
Stosowanie:
Niewielką ilość kremu rozprowadzić równomiernie ruchami okrężnymi na skórze twarzy. Do stosowania na dzień.
Poj. 50ml.

O marce

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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