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Borowinowa spa emulsja do kąpieli 500 g
 

Cena: 53,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 500 g

Postać Emulsje

Producent SULPHUR ZDRÓJ

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
Aqua dest., Peat extrat, PEG 7 Gliceryl Cocoate, 1,2 Propanodiol, Pinus silvestris, Methylocelulose, PEG 40 Hydrogenated Castor Oil,
Phenonip.

Właściwości i zastosowanie

Borowina SPA swoje działanie zawdzięcza zagęszczonemu wodnemu wyciągowi borowinowemu, który zawiera
skoncentrowane, aktywne biologicznie składniki borowin – głównie kwasy humusowe (huminowe i fulwokwasy), liczne jony
(głównie: wapnia, magnezu, jodu i potasu) oraz fitohormony (ciała estrogenne).
Kwasy humusowe to naturalne antyoxydanty (substancje „zmiatające” wolne rodniki odpowiedzialne za proces starzenia skóry),
które nadają skórze korzystny, lekko kwaśny odczyn pH wspomagając naturalny „płaszcz ochronny” skóry.
Borowiny wpływają na przemiany białek, węglowodanów, tłuszczów, kwasów nukleinowych, stymulują odnowę tkanek.
Dodatkowo pobudzają produkcję elastyny i kolagenu w skórze.
Łagodne ciepło kąpieli ułatwia penetrację składników borowin przez skórę ciała.
Opakowanie 500g umożliwia przygotowanie 5-10 kąpieli borowinowych.
W badaniach dermatologicznych i aplikacyjnych nie zaobserwowano odczynów alergicznych i podrażnień.
Kąpiel borowinowa relaksuje, zmniejsza napięcie, rozluźnia i redukuje uczucie ociężałości nóg. Kąpiel borowinowa, z dodatkiem
borowiny SPA, wykazuje następujące, znajdujące potwierdzenie w badaniach, działanie na skórę:

wyraźnie wygładza (zmniejsza przymieszkowe rogowacenie naskórka),
uelastycznia naskórek,
nawilża i sprawia, iż skóra jest przyjemna w dotyku,
poprawia ogólny wygląd skóry ciała.

Łatwa i wygodna w stosowaniu (bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie) przedłuża kurację sanatoryjną w warunkach
domowych. Nie brudzi ciała ani nie pozostawia osadów na wannie po spłukaniu wodą.
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Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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