CANNABIS BEAUTY
Linia do pielęgnacji skóry odmładzającej obejmuje pięć produktów na bazie konopi
które można stosować oddzielnie lub razem jako kompletną procedurę pielęgnacji
skóry w celu oczyszczania, nawilżenia, odżywienia i ochrony skóry, pozostawiającą
ją zdrową i młodzieńczą.
Nowa linia Cannabis Beauty obejmuje następujące produkty
* Ginseng

& Hemp (konopie) Moisturizer

* White Peony

& Hemp Vitality Serum

* Green Tea

& Hemp Perfecting Mask

* Liquorice

& Hemp Exfoliator

* Burdock

& Hemp Cleanser

Produkty Linii kosmetyków od pielęgnacji skóry zawierają opatentowaną
mieszankę składników botanicznych KANNAWAY, w tym jagód goi, krwi smoka,
owoców róży, kokosu, korzenia astragalusa i innych, zaprojektowanych w celu
zwiększenia twojej cery i nawilżenia skóry.

Ginseng & Hemp Moisturizer :
Korzeń astragolusa walczy z pojawieniem się zmarszczek poprzez promowanie
ujędrniającego skórę kolagenu i może pozostawiać skórę o jaśniejszym, bardziej
młodzieńczym wyglądzie. Esencja witaminy C dostarcza korzyści
przeciwstarzeniowych poprzez rozjaśnienie wyglądu skóry.

* White Peony & Hemp Vitality Serum
Biała piwonia z silnymi właściwościami przeciwutleniającymi. Ekstrakt z białej
piwonii pomaga poprawić skórze naturalny blask i wygląd. Krew smoka słynie z
naturalnej walki z oznakami zmęczenia skóry i starzenia się . Acetyl Hexapeptide -8
to unikalny peptyol przeciwzmarszczowy, który pomaga w odmłodzeniu cery.

*Green Tea & Hemp Perfecting Mask

Ekstrakt z liści zielonej herbaty zapewnia doskonałe właściwości
przeciwutleniające, które pomagają zmniejszyć oznaki starzenia się skóry i
poprawić naturalny blask skóry. Kwas Hyaluronic to składnik, który pomaga
zatrzymać wilgoć i utrzymuje jędrną i młodą skórę.

* Liquorice & Hemp Exfoliator
Cała naturalna alternatywa dla chemicznych składników skóry. Lukrecja pomaga
uzyskać czysty, żywy wygląd skóry. Wysoki poziom witamin , składników
mineralnych i kwasów tłuszczowych, nasiona dzikiej róży Exfoliatory zapewniają
naturalne złuszczenie powierzchni, aby oczyścić drogę dla świeżej skóry. Od
tysięcy lat glina Bentonitowa pomaga zmyć codzienną budowę komórek skóry i
odświeża naturalny wygląd skóry.

*Burdock & Hemp Cleanser

Łopian powszechnie stosowany w celu uzyskania właściwości klarujących. Łopian
jest cennym składnikiem pomagającym usunąć ślady stresu i brudu skóry z
codziennego życia. Prowitamina B5 dostarcza niezbędną wilgoć, często tracona w
procesie oczyszczania i pomaga ukoić i nawodnić skórę.

FORMUŁA KONOPI
Formuły ziołowe binbong są rzadkimi wschodnioazjatyckimi
mieszankami ekstraktu używanymi od wieków w koreańskich rytuałach
kosmetycznych i słynna z niezrównanych konopi jednego z
podstawowych ziół w tradycyjnej medycynie.

