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Sylveco kojący balsam do ciała 300 ml
 

Cena: 24,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 300 ml

Postać Balsamy, Mleczka

Producent SYLVECO

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Kojący i nawilżający balsam do ciała
Balsam do ciała z ekstraktami z brzozy białej oraz krwawnika pospolitego przeznaczony do codziennej pielęgnacji skóry podrażnionej,
wymagającej regeneracji i ukojenia. Regularne stosowanie sprawia, że odzyskuje ona właściwe, długotrwałe nawilżenie i równowagę,
staje się bardziej odporna na działanie szkodliwych czynników. Specjalnie opracowana kompozycja składników pozwala odżywić skórę
oraz przywrócić jej miękkość i elastyczność. Dzięki lekkiej, chłodzącej formule balsam doskonale się rozprowadza i wchłania,
pozostawiając skórę gładką, nawilżoną i zrelaksowaną.

Przebadany dermatologicznie. Hypoalergiczny. Balsam posiada delikatny, orzeźwiający zapach olejku miętowego.

Wskazania: pielęgnacja przesuszonej i podrażnionej skóry ciała, po kąpieli, opalaniu, depilacji.

Składniki aktywne:
Ekstrakt z krwawnika pospolitego - zawiera azuleny, które przyspieszają odnowę skóry, działają kojąco. Ekstrakt łagodzi swędzenie,
chroni przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych. Wykazuje właściwości ochronne, ściągające i regenerujące.
Ekstrakt z kory brzozy (betulina) - przyspiesza procesy regeneracji, zmniejsza objawy świądu, łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia,
stymuluje komórki skóry do syntezy kolagenu i elastyny.
Ekstrakt z aloesu - stymuluje komórki do szybszej regeneracji, łagodzi zaczerwienienia i podrażnienia, wykazuje silnie działanie
nawilżające.
Olejek z mięty pieprzowej - wykazuje działanie przeciwświądowe i kojące. Wywołując lekkie uczucie chłodu, łagodzi podrażnienia i
zaczerwienienia skóry
Olej z pestek winogron - jest bogatym źródłem witaminy E będącej antyutleniaczem, dzięki wysokiej zawartości nienasyconych kwasów
tłuszczowych zapobiega nadmiernej utracie wody.
Triglicerydy kwasu kaprylowego i kaprynowego - odpowiadają za zmiękczenie i wzmocnienie naskórka, uelastyczniają skórę, uzupełniają
niedobór lipidów w warstwie rogowej.
Gliceryna - składnik nawilżający, zapobiega utracie wody w naskórku, ułatwia przenikanie innych substancji w głąb skóry.
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Witamina E - posiada wysoką zdolność neutralizowania wolnych rodników, chroni przed zniszczeniem lipidy naskórka, włókna
kolagenowe i elastynowe, dzięki czemu znacznie spowalnia procesy starzenia się skóry.

Cechy

łagodzi podrażnienia
chroni skórę przed wysuszeniem
przywraca elastyczność
ziołowa pielęgnacja: krwawnik pospolity, brzoza biała, mięta pieprzowa

Składniki
Aqua, Vitis Vinifera Seed Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Sorbitan Stearate, Sucrose Cocoate, Glyceryl Stearate, Stearic Acid,
Cetearyl Alcohol, Achillea Millefolium Extract, Tocopheryl Acetate, Mentha Piperita Leaf Oil, Benzyl Alcohol, Betulin, Aloe Barbadensis
Leaf Juice Powder, Xanthan Gum, Dehydroacetic Acid

Stosowanie
Sposób użycia: Nanieść balsam na suchą i oczyszczoną skórę, delikatnie wmasować. Najlepiej używać balsamu po kąpieli, kiedy skóra
jest najbardziej podatna na wchłanianie kosmetyku.

Producent
SYLVECO Piela Radosław

Zawartość opakowania
300

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