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FLOS-LEK Krem pod oczy do skóry wrażliwej 30 ml
 

Cena: 30,21 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Kosmetyk

Marka Producent FLOS-LEK WARSZAWA

Opakowanie 30 ml

Postać krem

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Krem przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji bardzo wrażliwej skóry wokół oczu. Delikatnie chłodzi skórę i daje uczucie odprężenia.
Lekka konsystencja kremu sprawia, że bardzo szybko się wchłania. Jest bardzo dobrze tolerowany, nie powoduje podrażnień skóry typu
zaczerwienienie, obrzęk, pieczenie, mrowienie, świąd. Nie drażni okolic oczu. Przeznaczony jest do pielęgnacji cery o wrodzonej lub
nabytej nadwrażliwości. Polecany do skóry mało elastycznej, skłonnej do tworzenia zmarszczek oraz tzw. „cieni” i „worków” pod dolną
powieką. Systematycznie stosowany wyraźnie poprawia wygląd skóry – wygładza i zwiększa jej napięcie, dzięki czemu zmarszczki i tzw.
„worki” stają się mniej widoczne. Zawiera substancje aktywne Wyciąg z algi morskiej (1,5%) – wzmacnia barierę hydrolipidową skóry.
Silnie nawilża i poprawia elastyczność naskórka, działa regenerująco i ochronnie. Osmopur TM (1%) - doskonale zabezpiecza skórę
przed negatywnym wpływem środowiska. Wzmacnia funkcje obronne skóry, przyspiesza jej regenerację. Intensywnie nawilża i łagodzi.
Ekstrakt ze świetlika lekarskiego (1%) - przynosi ulgę i ukojenie. Zmniejsza objawy łzawienia i pieczenia skóry okolic oczu. Witamina E
(1%) - określana jest mianem witaminy młodości. Działa regenerująco i odżywczo, zwiększa elastyczność skóry. Sposób użycia
Niewielką ilość kremu nanieść na oczyszczoną skórę powiek, wokół oczu i ust. Unikać wprowadzania kremu do worka spojówkowego. W
zależności od potrzeb stosować na dzień i na noc. Składniki Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Paraffinum Liquidum, Glyceryl
Stearate, Rosa Canina Fruit Oil, PEG-100 Stearate, Cetearyl Alcohol, Tocopheryl Acetate, Propylene Glycol, Glyceryl Polymethacrylate,
Aleuritic Acid, Faex, Glycoproteins, Laminaria Hyperborea Extract, Euphrasia Officinalis Extract, Panthenol, PEG-8, Caprylyl Glycol,
Helianthus Annuus Seed Extract, PPG-1-PEG-9 Lauryl Glycol Ether, Hedera Helix Leaf/Stem Extract, Phytic Acid, Sodium Polyacrylate,
Biotin, Allantoin, Butylene Glycol, Triethanolamine, Carbomer, Sodium Lactate, Phenoxyethanol, DMDM Hydantoin, Ethylhexylglycerin,
Iodopropynyl Butylcarbamate, Potassium Sorbate, Sorbic Acid, Disodium EDTA. 
 

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-wrazliwa-i-podrazniona/flos-lek-krem-pod-oczy-do-skory-wrazliwej-30-ml.html
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

