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Demodex spray 15 ml + chusteczki x 30 szt
 

Cena: 61,30 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 zestaw

Postać Aerozole

Producent S-LAB

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
SPRAY: Wyciąg z korzenia arcydzięgla, wyciąg z krwawnika, kwas hialuronowy.
CHUSTECZKI: Wyciąg z arcydzięgla, Ekstrakt z kory białej wierzby, D-pantenol, Alantoina, Tlenek cynku.

Właściwości i zastosowanie

Preparat do kompleksowej pielęgnacji skóry dla osób, u których wykryto lub istnieje podejrzenie obecności nużeńców.
SPRAY: Zawiera kompozycję starannie wyselekcjonowanych składników aktywnych: wyciąg z korzenia arcydzięgla, wyciąg z
krwawnika, kwas hialuronowy, które oczyszczają, łagodzą i chronią skórę przed powstawaniem podrażnień. Składniki zawarte w
preparacie działają: oczyszczająco i tonizująco, ograniczają ryzyko wystąpienia podrażnień skóry, łagodzą, nawilżają i chronią
skórę.
CHUSTECZKI: Zawiera kompozycję starannie wyselekcjonowanych składników aktywnych: wyciąg z arcydzięgla, Ekstrakt z kory
białej wierzby, D-pantenol, Alantoina, Tlenek cynku, które działają oczyszczająco i łagodząco. Pomaga w mechanicznym
usuwaniu zanieczyszczeń, w tym roztoczy, z powierzchni skóry twarzy.

Stosowanie
SPRAY: Należy stosować wieczorem, na wcześniej oczyszczoną skórę w okolicach oczu lub innych miejscach zmienionych chorobowo.
Roztwór rozpylić z niewielkiej odległości na zamkniętą powiekę i pozostawić do wyschnięcia lub wmasować w skórę. Płyn nie wymaga
spłukiwania. W czasie nakładania preparatu nie otwierać oczu.
CHUSTECZKI: Chusteczkę wyciągnąć z opakowania i przecierać nią skórę w okolicach oczu (zaleca się przecieranie w jednym kierunku),
ze szczególnym uwzględnieniem miejsc wyrastania brwi i rzęs. Procedurę oczyszczania zaleca się przeprowadzać podczas porannej i
wieczornej kosmetyki oczu.
Zastosowanie Demodex Spray:
1. Zamknij oczy a następnie skieruj Demodex Spray w stronę oka i naciśnij dozownik jeden raz. To samo wykonaj przy drugim oku. Nie
otwieraj oczu. Możesz delikatnie wcierać płyn masując brzegi powiek.
2. Odczekaj 15 min aż płyn zacznie wysychać.
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3. Zastosuj chusteczkę Demodex i przetrzyj okolice zastosowania Demodex Spray.
Uwaga! Możesz użyć jednej chusteczki Demodex wyłącznie do jednego oka. Zużytą chusteczkę wyrzucamy do kosza.
Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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