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OCZAR Żel przeciwtrądzikowy 50 ml
 

Cena: 40,28 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Kosmetyk

Marka Producent SEPTYK

Opakowanie 50 ml

Postać żel

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Aqua, Hamamelis Virginiana L., Ethanol, Glicerin, Cremogen, Salicylic Acid, Triethanoloamine, Carbomer.  Wskazania trądzik
pospolity   nadmierna utrata wody (wysuszanie się skóry)  pękanie skóry spowodowane utratą wody   podrażnienia po depilacji i goleniu  
Działanie Oczar wirginijski (Hamamelis virginiana L.) – krzew z rodziny oczarowatych, wywodzi się z Ameryki Płn. i był stosowany już
setki lat temu przez Indian. Wyciągi z liści i kory oczaru wirginijskiego wykazują działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, ściągające
oraz miejscowo tamujące krew Jest przeznaczony do eksfoliacji każdego rodzaju cery. Usuwa wydzielanie sebum, działa ściągająco na
pory skórne, reguluje pracę gruczołów łojowych, oczyszcza przez dblokowywanie porów i reguluje wydzielanie substancji
odpowiedzialnych za powstawanie trądziku. Intensywnie nawilża i tonizuje, redukując ilość substancji tłuszczowej, co zdecydowanie
zmniejsza błyszczenie się skóry. Szybko się wchłania, głęboko penetruje pory zapewniając bardzo dokładną eksfoliację, dzięki czemu
pozwala zwalczać zaskórniki oraz wypryski. Wzmaga fizjologiczne procesy skóry. Chroni przed promieniami UV, a co za tym idzie
zapobiega starzeniu się skóry, które spowodowane jest nadmierną jej eskpozycją na działanie słońca. Lekka i nietłusta konsystencja żelu
powoduje, że bardzo szybko się wchłania, wygładza skórę oraz intensywnie nawilża nie pozostawiając tłustej warstwy, nie pozbawia jej
naturalnej warstwy ochronnej i nie zaburza jej naturalnego pH. Żel Oczar przeciwtrądzikowy odświeża skórę i zdecydowanie poprawia jej
procesy fizjologiczne oraz stan i koloryt.  Dawkowanie W przypadku problemów z trądzikiem: Oczar Żel przeciwtrądzikowy należy
nanosić na zmienioną skórę dwa razy dziennie rano i wieczorem. Korzystne efekty można zaobserwować już po 1-2 dniach stosowania
preparatu. Żel można stosować bez ograniczeń czasowych unikając nawrotów trądziku. Działa łagodząco, nawilża , wygładza i chroni
przed utratą wody dając długotrwały efekt nawilżenia. Pozostawia skórę miękką i delikatną. Oczar Żel przeciwtrądzikowy przywróci
Twojej skórze blask. Pozwoli na dłużej zachować młodość. 
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.dermoeco.pl
https://www.dermoeco.pl/uroda/pielegnacja-twarzy/cera-tradzikowa/oczar-zel-przeciwtradzikowy-50-ml.html
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

