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LIRENE STOPY IDEALNIE WYGŁADZONE Skarpetki
regenerujące 22 g
 

Cena: 18,54 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Kosmetyk

Marka Producent DR IRENA ERIS S.A.

Opakowanie 22 g

Postać skarpetki

Wysyłka
zamówienia

w 48 h

Opis produktu
 

LIRENE STOPY IDEALNIE WYGŁADZONE Skarpetki regenerujące 22 g PEELING - usuwa martwy naskórek i natychmiast wygładza. 
MASECZKA - likwiduje szorstkość i spierzchnięcia, - przywraca dziecięcą miękkość stopom, - odżywia i uelastycznia skórę. SKARPETKI
REGENERUJĄCE Innowacyjny zabieg w dwóch krokach do samodzielnego wykonania w domu: - Intensywnie wygładzający
gruboziarnisty peeling enzymatyczny. - Regenerująca maseczka w formie nasączonych skarpetek. Skuteczne połączenie
gruboziarnistego peelingu i złuszczających enzymów z przywracającą skórze miękkość regenerującą maseczką w jednym rytuale
pielęgnacyjnym! KROK 1 gruboziarnisty peeling enzymatyczny (górna część saszetki). Zastosowany przed nałożeniem maseczki
wygładza i oczyszcza skórę z obumarłego naskórka, zwiększając wchłanianie składników aktywnych, zawartych w maseczce.
Połączenie naturalnych, mielonych łupin orzecha włoskiego, pestek moreli i enzymu z papai, efektywnie złuszcza i odnawia skórę. KROK
2 regenerująca maseczka (dolna część saszetki). Dzięki zawartości bogatej kompozycji składników odżywczych – masło Shea, olejek
makadamia i 3% UREA – błyskawicznie likwiduje szorstkość i spierzchnięcie naskórka, przywracając stopom dziecięcą miękkość i
gładkość. Kompleks składników nawilżających przywraca skórze delikatność i elastyczność. SKARPETKI REGENERUJĄCE Innowacyjny
zabieg w dwóch krokach do samodzielnego wykonania w domu: - Intensywnie wygładzający gruboziarnisty peeling enzymatyczny. -
Regenerująca maseczka w formie nasączonych skarpetek. SPOSÓB UŻYCIA KURACJI 1. Oderwać górną część saszetki z peelingiem i
rozerwać wzdłuż perforacji. Nakładać kosmetyk na oczyszczoną, wilgotną skórę stóp, wmasować okrężnymi ruchami przez ok. 1
minutę, a nastepnie spłukać. 2. Po użyciu peelingu skórę stóp osuszyć ręcznikiem. 3. Rozerwać saszetkę z maseczką w miejscu
nacięcia, wyjąć i rozłożyć skarpetki. Każdą skarpetkę otworzyć w górnej części poprzez rozdzielenie zgrzewu. 4. Skarpetki założyć na
stopy, pozostawić na ok. 30 minut. 5. Po zdjęciu skarpetek pozostałość kosmetyku wmasować w skórę stóp.  Potwierdzona
skuteczność* - 100% - odżywienie i zmiękczenie, - 92% - nawilżenie, - 83% - eliminacja szorstkości i spierzchnięcia. *Test IN VIVO –
ocena po 4 tygodniach stosowania produktu. PRZECIWWSKAZANIA Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Nie stosować na skaleczoną
lub podrażnioną skórę, a także skórę po poparzeniu słonecznym. Produkt zawiera kwasy AHA, nie stosować w przypadku uczulenia na te
substancje oraz na jakiekolwiek inne składniki kuracji. Unikać kontaktu z oczami. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci,
unikając ekspozycji na promienie słoneczne oraz niską/wysoką temperaturę.  
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