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Sylveco żel do mycia twarzy rumiankowy 150 ml
 

Cena: 20,69 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Żele do mycia twarzy

Producent SYLVECO

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Hypoalergiczny, głęboko oczyszczający żel do mycia twarzy z kwasem salicylowym (2%) o aktywnym działaniu antybakteryjnym.
Zawiera bardzo łagodny, ale jednocześnie skuteczny środek myjący, który nie podrażnia nawet najbardziej wrażliwej skóry. Usuwa
zanieczyszczenia i nadmiar sebum, odblokowuje pory i reguluje procesy odnowy komórek naskórka. Żel został wzbogacony olejkiem z
rumianku lekarskiego, który posiada właściwości kojące, ochronne i łagodzące. Systematyczne stosowanie pozwala zachować gładką,
miękką, zdrową skórę.
Wskazania: do codziennej pielęgnacji cery zanieczyszczonej, z rozszerzonymi porami, trądzikowej.

Olejek rumiankowy - charakteryzuje się ciemnoniebieskim zabarwieniem, zawiera chamazulen, bisabolol. Wykazuje silne działanie
kojące, łagodzi zmiany alergiczne. Działa na skórę oczyszczająco, pielęgnuje skórę wrażliwą, czerwoną i spękaną. Jest pomocny przy
nadmiernym łuszczeniu i rogowaceniu naskórka. Łagodzi zmiany trądzikowe.
Kwas salicylowy - kwas beta-hydroksylowy (BHA), posiada właściwości złuszczające, keratolityczne i lekko ściągające. Dzięki zdolności
wnikania w głąb mieszków włosowych pomaga likwidować zaskórniki, odblokowuje pory skóry, zmniejsza nadmierne wydzielanie sebum
i jest pomocny w pielęgnacji cery z niedoskonałościami. Poprawia strukturę i koloryt skóry, rozjaśnia powierzchowne przebarwienia oraz
zmniejsza płytkie blizny potrądzikowe. Kwas salicylowy działa łagodniej niż kwas AHA, a jego działanie jest długotrwałe.

Cechy

skutecznie oczyszcza skórę
odblokowuje pory
reguluje wydzielanie sebum
ziołowa pielęgnacja: rumianek lekarski, kwas salicylowy 2%

Składniki
Aqua, Lauryl Glucoside, Glycerin, Salicylic Acid, Panthenol, Sodium Bicarbonate, Sodium Benzoate, Chamomilla Recutita Flower Oil
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Stosowanie
Sposób użycia: dozę żelu rozprowadzić na mokrej twarzy, omijając okolice oczu. Obficie spłukać wodą.

Uwaga: zawartość naturalnych składników może powodować zmiany wyglądu (kolor, osad).

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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