Маска для обличчя «Нім» Chandi
Нім - один з найвідоміших натуральних інгредієнтів в засобах по
догляду за обличчям. Це унікальна рослина, властивості якої були
відомі ще в давні часи. Нім використовували як основний компонент у
косметичних засобах, а також в засобах по догляду за волоссям і тілом
протягом 4 тисяч років.
Маска для обличчя «Нім» має антисептичний ефект. Регулярне
використання маски допомагає позбавитися від жирного блиску,
чорних цяток, та інших недоліків шкіри обличчя. Маска підходить для
комбінованої, жирної і проблемної шкіри.
Застосування: 2 - 3 ч. л. суміші змішати з водою. Нанести на шкіру
обличчя щіточкою і залишити на 30 хвилин. Ретельно змити маску
водою. Використовувати 2 - 4 рази на місяць.
Склад: каолін, бентонітова глина, каламін, ним, аравійська камідь,
карбонат магнію, екстракт пелюсток троянди, екстракт сандалового
дерева, шкірка лимона, гуміарабік, оксид цинку, екстракт солодки,
екстракт ашвагандхи, діоксид титану, вітамін С, м'ята.
Вага: 100г.

Маска для обличчя «Троянда» Chandi
Протягом декількох тисяч років троянда є одним з головних
косметичних інгредієнтів. Троянда має надзвичайно приємний аромат
та ніжно доглядає за шкірою. Маска для обличчя з екстрактом троянди
від торгової марки Chandi м'яко й делікатно очищає пори і шкіру
обличчя. Маска підходить для всіх типів шкіри, включаючи чутливу і
проблемну.
Застосування: 2 - 3 ч. л. суміші змішати з водою. Нанести на шкіру
обличчя щіточкою і залишити на 30 хвилин. Ретельно змити маску
водою. Використовувати 2 - 4 рази на місяць.
Склад: каолін, бентонітова глина, каламін, гуміарабік, карбонат
магнію, екстракт пелюсток троянди, екстракт базиліку, оксид цинку,
лодхра, цедра лимона, вітамін С, екстракт камфори, діоксид титану,
м'ята.
Вага: 100г.

Маска для обличчя «Сандал» Chandi
Маска для обличчя з екстрактом сандалового дерева підходить для
жирної, комбінованої і проблемної шкіри. Маска для обличчя
«Сандал» від торгової марки Chandi має заспокійливий і
антисептичний ефект, допомагає в боротьбі з висипами різного
походження та іншими недоліками шкіри. Також маска захищає шкіру
обличчя від несприятливого впливу навколишнього середовища.
Регулярне використання маски сприяє відновленню шкіри,
нормалізації роботи сальних залоз, та очищенню шкіри від ороговілих
клітин.
Застосування: 2 - 3 ч. л. суміші змішати з водою. Нанести на шкіру
обличчя щіточкою і залишити на 30 хвилин. Ретельно змити маску
водою. Використовувати 2 - 4 рази на місяць.
Склад: каолін, бентонітова глина, каламін, гуміарабік, карбонат
магнію, екстракт пелюсток троянди, порошок сандалового дерева,
екстракт ашвагандхи, оксид цинку, екстракт тулсі, екстракт брахмі,
екстракт марени, екстракт сіди, згущене молоко козяче, вітамін С,
камідь аравійська, діоксид титану.
Вага: 100г.

