BABA DE CARACOL - regenerujący krem ze śluzem ślimaka
Krem ze śluzem ślimaka to najnowsze odkrycie kosmetyczne. Został stworzony na bazie
wyciągu ze śluzu ślimaka. Zaobserwowano, że ślimaki mają zdolność regeneracji własnej
skóry przy użyciu śluzu. Zawdzięczają to w głównej mierze alantoinie zawartej w śluzie
i wykazującej właściwości gojące.
Formuła kremu Baba de Caracol oparta jest na kombinacji aktywnych składników – alantoiny
oraz kwasu glikolowego. Kwas glikolowy wspomaga naturalne złuszczanie się skóry,
a alantoina zapewnia regenerację. Dodatkowo, krem zawiera kolagen, elastynę, witaminy
oraz proteiny. Krem do twarzy ze śluzem ślimaka działa odmładzająco, wygładza zmarszczki
i kurze łapki. Sprawia, że przebarwienia, blizny i trądzik są mniej widoczne. Wspomaga
naturalną odnowę skóry i przywraca jej młody wygląd.
Krem zapewnia głęboką odnowę i sprawdza się do każdego rodzaju skóry.
Jest szczególnie polecany dla skóry z przebarwieniami, silnym trądzikiem, znamionami,
rozstępami, bliznami po ospie oraz trądziku różowatym.
Aplikuj krem dwa lub trzy razy dziennie, a po kilku tygodniach zobaczysz różnicę.
Pojemność: 50 ml
Główne zalety:
usuwa martwy naskórek
wspomaga naturalną odnowę skóry
wygładza zmarszczki i przywraca skórze młody wygląd
można go używać na blizny oraz trądzik
Skład: Aqua (woda), Proszek z liści aloesu (żel Aloe Vera), Alkohol Cetylostearylowy, Gliceryna,
Stearynian Glicerolu SE, Masło Shea, Polidimetylosiloksan, Alkil benzoesanu C12-15, Propanediol,
Palmitynian etylu, Cyklopentasiloksan, Ceteth-20, Hydrolizowany kolagen, Filtrowany śluz
ślimaka, Alantoina, Hydrolizowana elastyna, Lizyna, Rosa Acid, Chlorek cynku, Chlorek manganu,
Glukonolakton, Benzofenon-3, BHT (butylowany hydroksytoluen), Dimethiconol, Glikol propylenowy,
Alkohol behelynowy, Etylenodiaminotetraoctan tetrasodu, Alkohol denaturowany, Wodorotlenek
sodu, Inozytol, Retinol, Biotyna, Sorbitol, Olej kukurydziany, Kwas glikolowy, Pantotenian wapnia,
Polioksyetylenowany 20 molami tlenku etylenu uwodorniony olej rycynowy, Kwas cytrynowy,
Kwas jabłkowy, Kwas winowy, Polioksyetylenowany 60 molami tlenku etylenu uwodorniony
olej rycynowy, Glukonian wapnia, Glikol kaprylowy, Alkohol fenyloetylowy, Octan tokoferylu,
Aldehyd heksylocynamonowy, Salicylan benzylu, Butylphenyl Methylpropional (Lilial), Cytronelol,
Fenoksyetanol, DMDM Hydantoin, Sorbinian Potasu, Benzoesan sodu, Parfum (zapach), Dwutlenek
tytanu.
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