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Sylveco arnikowe mleczko oczyszczające 150 ml
 

Cena: 20,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Mleczka do twarzy

Producent SYLVECO

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Hypoalergiczne, delikatne mleczko oczyszczające, przeznaczone do każdego rodzaju cery, szczególnie wrażliwej, cienkiej i przesuszonej.
Usuwa wszelkie zanieczyszczenia i makijaż (także wodoodporny). Zawiera wyciągi z kwiatów arniki górskiej i kory brzozy białej o
działaniu antyoksydacyjnym, wzmacniającym i opóźniającym procesy starzenia. Połączenie składników nawilżających i regenerujących
zapewnia skórze właściwą ochronę, dając jej uczucie świeżości i ukojenia. W składzie mleczka znajduje się także olej rycynowy o
właściwościach wzmacniających brwi i rzęsy. Produkt bezzapachowy, o pH neutralnym dla skóry, nie zawiera detergentów.

Brzoza biała (łac. Betula alba). Posiada charakterystyczną sylwetkę o ażurowej koronie i wyróżniającą białą korę. Kolor ten brzoza
zawdzięcza betulinie, substancji o wielokierunkowym, dobroczynnym działaniu. Brzoza, jako drzewo, symbolizuje radość. Jest jedną z
ważniejszych roślin leczniczych: sok z brzozy (oskoła) jest znany ze swych właściwości odżywczych i oczyszczających, napary z liści są
pomocne przy schorzeniach nerek, a z drewna i kory pozyskuje się dziegieć, naturalny preparat, skuteczny w przypadku wielu schorzeń
skórnych.

Arnika górska (łac. Arnica montana). Posiada charakterystyczne żółte i pomarańczowe kwiaty, które zawierają związki o działaniu
kojącym, wzmacniającym i ściągającym. Kwiaty arniki miały od dawna zastosowanie w pielęgnacji skóry problemowej, skłonnej do
podrażnień. Chętnie wykorzystuje się ekstrakt z kwiatów w preparatach do pielęgnacji oczu, cery naczynkowej i zaczerwienionej.

Cechy

łagodnie zmywa zanieczyszczenia
chroni skórę przed wysuszeniem
koi zaczerwienienia
ziołowa pielęgnacja: brzoza biała, arnika górska

Składniki
Aqua, Glycine Soja (Soybean) Oil, Ricinus Communis Seed Oil, Glycerin, Sorbitan Stearate, Sucrose Cocoate, Panthenol, Arnica Montana
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Flower Extract, Tocopheryl Acetate, Betulin, Cetearyl Alcohol, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid

Stosowanie
Sposób użycia: dozę mleczka rozprowadzić na mokrej twarzy okrężnymi ruchami. Zmyć wodą lub przy użyciu wacika zwilżonego
tonikiem.

Producent
SYLVECO Piela Radosław

Zawartość opakowania
150

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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