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Peelderm L Dermatologiczny peeling do twarzy i ciała 100 ml
 

Cena: 36,35 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Kosmetyk leczniczy

Marka Producent MAGNAPHARMA SP. Z O.O.

Opakowanie 100 g (tuba)

Postać peeling

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Zaleca się regularne stosowanie Lubex peeling do Mycia szorstkich powierzchni ciała, takich jak: łokcie, górne części ramion i nóg,
kolana i stopy. Peelingu twarzy przy normalnej, tłustej i łojotokowej skórze. Peelingu skóry trądzikowej z zaskórnikami lub krostami po
konsultacji z lekarzem, farmaceutą lub kosmetyczką. Właściwości Lubex peeling to dwufazowo działający krem do mycia skóry, który
został opracowany w wyniku specjalistycznych badań naukowych Permamed-u przy współpracy z dermatologami. Dzięki jedynemu w
swoim rodzaju składowi Lubex peeling wyróżnia się następującymi właściwościami i działaniem Faza 1 Małe, okrągłe granulki
polietylenowe (mikrogranulat) usuwają obumarłe komórki i łuski czyniąc skórę aksamitnie miękką. Faza 2 Kwas glikolowy (peeling
owocowy) regeneruje skórę poprzez głębokie wnikanie w jej strukturę i aktywowanie procesu odnowy. Polidocanol 600 i Bisabolol
łagodzą podrażnioną skórę. Lubex peeling oczyszcza skórę z zabrudzeń. Skuteczność i tolerancja Lubex peeling została
dermatologicznie potwierdzona. Stosowanie Lubex peeling należy nakładać na dobrze zwilżoną skórę. Delikatnie, kulistymi ruchami
wmasowywać przez 15-30 sekund, krótko pozostawić na skórze i dokładnie spłukać wodą. Po czym wskazane jest umyć skórę środkiem
łagodzacym podrażnienia, np. emulsją Der-med. Ilość aplikowanego peelingu jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb i zależy od
wielkości złuszczanej powierzchni skóry: do skóry twarzy wystarczy użyć objętość równą objętości orzecha laskowego, a do skóry
całego ciała objętość równą objętości orzecha włoskiego. Lubex peeling powinien być rozcieńczany wodą i nie powinien być stosowany
na skórę wokół oczu. Na intensywność działania peelingu może mieć wpływ ilość dodanej wody do kremu: przy małej ilości wody
peeling jest efektywniejszy, natomiast rozcieńczanie czyni peeling bardziej łagodnym. 
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