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Dermo Pharma złuszczająca maska na stopy SOS x 2 szt
 

Cena: 16,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 2 szt

Postać Maseczki

Producent ESTETICA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

Pozbądź się szorstkiej, zniszczonej i suchej skóry z Twoich stóp dzięki rewolucyjnej 7-dniowej terapii złuszczającej.
Magiczne skarpetki wypełnione płynem z aktywnym kompleksem PediBio-FRUIT™ i kwasem glikolowym to bezpieczny i prosty
sposób, aby usunąć twardą i starą skórę ze stóp.
Skutecznie aktywuje proces odnowy komórkowej, regulując cykl złuszczania naskórka przez cały okres trwania terapii.
Profesjonalny zabieg do samodzielnego wykonania w domu. Ciesz się zadbanymi stopami przez wiele tygodni!
Problem skóry: suche, zniszczone, szorstkie stopy, pękające pięty
Skoncentrowane działanie substancji aktywnych - precyzyjne uderzenie w problem:

Kompleks PediBio-FRUIT™ - dzięki zawartości kwasów owocowych z papai, cytryny, pomarańczy i jabłka, złuszcza
martwe komórki naskórka. Działa antybakteryjnie. Bogaty w witaminy, aminokwasy, antyoksydanty stymuluje odnowę
komórkową i przeciwdziała degradacji DNA.
Kwas glikolowy - reaguje z górnymi warstwami naskórka pobudzając właściwości wiążące lipidów, które utrzymują
martwe komórki naskórka razem. Dzięki temu warstwa zrogowaciała naskórka złuszcza się, ukazując nową skórę.
Ekstrakt z aloesu– działa odżywczo na skórę. Pobudza fibroblasty do produkcji włókien kolagenu i elastyny
odpowiedzialnych za jędrność i sprężystość skóry.
Mocznik (Urea– posiada silne działanie nawilżające , regenerujące i ochronne.

Rezultaty:
Maska skutecznie usuwa: • zrogowaciały i martwy naskórek • suche i obumarłe komórki • zgrubienia od odcisków, małe
nagniotki • bakterie odpowiedzialne za potliwość i nieprzyjemny zapach
Regeneruje i wygładza skórę stóp

Stosowanie

Umyj i osusz stopy.
Otwórz opakowanie i włóż stopę. Dla lepszego efektu i komfortu zaleca się założyć dodatkowo bawełniane skarpetki.
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Pozostaw na stopach od 60 do 90 min., zależnie od kondycji stóp. Usuń maskę i zmyj pozostałość płynu ciepłą wodą.
Proces złuszczenia rozpocznie się po 3-5 dniach i będzie trwać ok. 7-10 dni w zależności od stopnia zniszczenia stopy.

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