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ACERIN LAVENDI Krem do stóp na pękające pięty 75 ml
 

Cena: 17,93 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Kosmetyk

Marka Producent SCAN-ANIDA SP. Z O.O.

Opakowanie 75 ml

Postać krem

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Acerin Lavendi krem na pękające pięty przeznaczony dla osób mających problem z nadmiernie wysuszoną i zrogowaciałą skórą pięt.
Doskonale pielęgnuje, regeneruje i nawilża, przywraca skórze gładkość. Stosowany systematycznie zmiękcza naskórek, sprawiając, że
skóra stóp staje się bardziej elastyczna i odporna na pękanie. Działa ochronnie i nawilżająco. Wskazania Polecany do codziennej
pielęgnacji i ochrony stóp wrażliwych, skłonnych do pękania. popękana skóra pięt skóra sucha i wrażliwa szorstka skóra kolan i łokci 
 Działanie Acerin Lavendi jest bogaty w regenerujące witaminy, substancje zmiękczające oraz przyspieszające gojenie pęknięć skórnych.
Działanie substancji czynnych Aloes zawiera ponad sto składników biologicznie czynnych. Przyspiesza proces gojenia skóry, pobudza
wzrost i naprawę skóry. Witamina A sprzyja regeneracji skóry. Korzystnie wpływa na zmiany skórne, reguluje wzrost tkanki nabłonkowej.
Jest niezbędna do prawidłowego wzrostu i rozwoju nabłonka. Witamina E , naturalny antyoksydant, eliksir młodości. Hamuje proces
starzenia skóry, poprawia jej elastyczność. Przyspiesza powstawanie nowej tkanki po otarciach i pęknięciach. Olej z kiełków pszenicy
bogaty w witaminy i niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe - NNKT . Łatwo przenika do naskórka, działa przeciwstarzeniowo i
przeciwzapalnie. Idealny do wysuszonej, popękanej skóry. Prowitamina B5 łatwo penetruje w głąb skóry, intensywnie ją nawilża,
zmiękcza i uelastycznia. W połączeniu z ALANTOINĄ łagodzi podrażnienia, przyspiesza gojenie mikrouszkodzeń skóry. Naturalny olejek
lawendy posiada własności odświeżające oraz antybakteryjne. Mocznik i gliceryna dodatkowo zmiękcza i nawilża suchy ,popękany
naskórek. Sposób użycia Krem Acerin Lavendi należy używać regularnie, co najmniej 2 razy dziennie. Niedużą ilość kremu nanieść na
umytą i wysuszoną skórę stóp, wmasować do całkowitego wchłonięcia. Gdy zrogowacenia jest znaczące - na skórę można nanieść
grubą warstwę kremu, nałożyć na stopy bawełniane skarpetki i pozostawić na noc. Skład Składniki (INCI):Aqua, Glycerin, Caprylic/Capric
Triglyceride, Ceteareth – 20/ and/ Cetearyl Alcohol/ and / Glyceryl Stearate, Urea, Wheat Germ Oil, Mineral Oil, Cetyl Alcohol,
Dimethicone, Tocopheryl Acetate, Allantoin, D-panthenol, Retinyl Palmitate, Carbomer, TEA, Lavendula Oil, Aloe Vera Extract, Propylene
Glycol, Diazolidinyl Urea, Methylparaben, Propylparaben, Parfum, Linalool, Limonene, Benzyl Salicylate, Geraniol, Lilial, Citronellol, Hexyl
Cinnamal, Alpha- Isomethyl Ionone, Amyl Cinnamal. 
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