
 
DERMOeco PUH MAJ

OPATOWSKA 10, STASZOW PL
+48 153 000 066

 

 

LIRENE AKSAMITNE DŁONIE Rękawiczki regenerujące 17 g
 

Cena: 16,05 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Kosmetyk

Marka Producent DR IRENA ERIS S.A.

Opakowanie 17 g

Postać Rękawiczki

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

PEELING - efektywnie złuszcza martwy naskórek, wygładzając dłonie. MASECZKA - natychmiastowa ulga dla szorstkiej skóry, -
długotrwałe odżywienie, - efekt miękkich i delikatnych dłoni. RĘKAWICZKI REGENERUJĄCE  Profesjonalny zabieg w dwóch krokach do
samodzielnego wykonania w domu 1. Intensywnie wygładzający peeling kwasowy typu gommage. 2. Regenerująca maseczka w formie
nasączonych rękawiczek. Unikalne połączenie wygładzająco-złuszczającego peelingu gommage do rąk z przywracającą miękkość,
regenerującą maseczką w jednym rytuale pielęgnacyjnym! KROK 1 kwasowy peeling typu gommage (górna część saszetki). Peeling
gommage, zamiast ścierających skórę cząsteczek zawiera kwasy owocowe, które doprowadzają do jej złuszczenia. Zastosowany przed
nałoąeniem maseczki, wygładza i oczyszcza skórę z obumarłego naskórka, ułatwiając wchłanianie składników aktywnych, zawartych w
maseczce. Żelowa formuła kosmetyku w kontakcie ze skórą zmienia się w delikatny, „rolujący się” na skórze peeling. Zawarte w składzie
kwasy AHA, pochodzące z ekstraktów z jabłka i owoców cytrusowych, efektywnie złuszczają i odnawiają skórę, przygotowując ją na
działanie maseczki. KROK 2 regenerująca maseczka (dolna część saszetki). Dzięki zawartości bogatej kompozycji składników odżywczo-
nawilżających (masło Shea, allantoina, olejek makadamia i UREA), przynosi natychmiastową ulgę szorstkiej i spierzchnietęj skórze,
przywracając dłoniom miękkość i delikatność. Maseczka koi podrażnienia oraz sprzyja łagodzeniu mikrouszkodzeń, powstałych na
skutek przesuszenia naskórka. SPOSÓB UŻYCIA KURACJI 1. Oderwać górną część saszetki z peelingiem i rozerwać wzdłuż perforacji.
Nakładaą kosmetyk na oczyszczoną, wilgotną skórę dłoni, wmasować okrężnymi ruchami przez ok. 1 minutę, a następnie spłukać. Efekt
„rolowania się” peelingu jest naturalną cechą produktu. 2. Po użyciu peelingu skórę dłoni osuszyć ręcznikiem. 3. Rozerwać saszetkę z
maseczką w miejscu nacięcia, wyjąć i rozłożyć rękawiczki. Każdą rekawiczkę otworzyć w górnej części poprzez rozdzielenie zgrzewu. 4.
Rękawiczki założyć na dłonie, pozostawić na ok. 30 minut. 5. Po zdjęciu rękawiczek pozostałość kosmetyku wmasować w skórę dłoni. 
Potwierdzona skuteczność* - 91% - skóra nawilżona i miękka w dotyku, - 91% - intensywne wygładzenie, - 91% - 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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