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Dermash delikatne mleczko do demakijażu przeciw
niedoskonałościom z kurkuminą 100 ml
 

Cena: 57,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Mleczka do twarzy

Producent DERMASH

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Aktywna formuła delikatnego mleczka do demakijażu dokładnie oczyszcza skórę, przywraca naturalne pH, nawilża, wygładza, pielęgnuje,
łagodzi podrażnienia.
Mleczko nie zawiera składników oczyszczających, które podrażniają i osłabiają naturalny płaszcz ochronny skóry. Nie powoduje
szczypania i łzawienia oczu, nie zatyka porów skóry.
Pielęgnacja cery: wrażliwej, mieszanej, tłustej, ze skłonnością do przebarwień.

Składniki
AQUA/WATER, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, GLYCERIN, OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, HYDROGENATED
PHOSPHATIDYLCHOLINE, PHOSPHATIDYL- CHOLINE, CURCUMIN, PENTYLENE GLYCOL, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER,
PROPANEDIOL, ACRYLAMIDE/SODIUM ACRYLATE COPOLYMER, PARAFFINUM LIQUIDUM, TRIDECETH-6, SQUALANE, CERAMIDE NP.,
TOCOPHEROL, MONOSODIUM CITRATE, PARFUM

Charakterystyka
Curcumin Gentle Cleansing Milk dedykowane problematycznej skórze wymagającej delikatnego demakijażu. Łagodna formuła
dokładnie oczyszcza skórę z pozostałości makijażu oraz zanieczyszczeń, nie uszkadzając naturalnej bariery ochronnej skóry. Bogata w
składniki bioaktywne pielęgnuje wrażliwą skórę, łagodzi i wyrównuje jej koloryt. Przywraca naturalne pH. Lekka, nietłusta konsystencja
mleczka pomaga utrzymać odpowiednie nawilżenie skóry dla jej optymalnego komfortu. Nie powoduje uczucia wysuszenia.

Delikatne mleczko do demakijażu nie zawiera składników oczyszczających, które podrażniają i osłabiają naturalny płaszcz
ochronny skóry. Nie powoduje szczypania i łzawienia oczu, nie zatyka porów skóry.
Odświeża i oczyszcza skórę
Usuwa nadmiar sebum
Nawilża, zmiękcza i wygładza
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Wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry
Nie powoduje powstawania zaskórników
Przywraca skórze komfort i ukojenie
Przygotowuje skórę na dalszą pielęgnację

SKŁADNIKI:

Liposomalna kurkumina
kurkumina zamknięta w unikalnym nośniku liposomowym. Liposomy zwiększają zdolność przenikania przez naskórek
oraz zwiększają biodostępność substancji czynnej w organizmie. Unikalny nośnik liposomowy użyty w delikatnym
mleczku do demakijażu dostarcza substancje czynną (Kurkuminę) bezpośrednio do komórek ludzkiego organizmu.
Dzięki ułatwieniu transportu przeznaskórkowego, kurkumina zamknięta w nośniku dociera do głębszych warstw skóry
wykazując silne działanie antyoksydacyjne i przeciwzmarszczkowe. Kontrolowane uwalnianie substancji czynnej z
nośnika zmniejsza ryzyko podrażnienia skóry oraz zapewnia długotrwały efekt w postaci rozjaśnionej, gładkiej i
promiennie wyglądającej cery.

Oliwa z oliwek regeneruje, łagodzi podrażnienia i odświeża skórę.
Ceramidy uzupełniają lipidy w naskórku. Wzmacnia barierę hydrolipidową i odbudowuje ją, dzięki czemu poprawia się poziom
nawilżenia skóry. Działa regenerująco i hamuje nadmierną ucieczkę wody z naskórka. Chroni przed czynnikami zewnętrznymi,
takimi jak wiatr czy mróz.
Skwalan przywraca Skórze właściwy poziom nawilżenia, zmiękcza i poprawia elastyczność skóry.
Masło Shea regeneruje skórę chroniąc ją przed wysuszaniem, dodatkowo delikatnie natłuszcza skórę łagodząc podrażnienia
Witamina E to silny przeciwutleniacz, który neutralizuje wolne rodniki

Stosowanie
Nanieść niewielką ilość mleczka na płatek kosmetyczny i delikatnymi pociągnięciami usunąć ze skóry makijaż i zanieczyszczenia.
Powtórzyć czynność aż wacik będzie całkowicie czysty. Nie wymaga spłukiwania.

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