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Emolium Skin Repair dermonaprawczy krem do stóp 100 ml
 

Cena: 34,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Kremy

Producent PERRIGO

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka
Emolium Skin Repair Dermonaprawczy krem do stóp został stworzony specjalnie dla skóry suchej, dojrzałej oraz wymagającej
ujędrnienia i regeneracji.

Koi, wspomaga regenerację naskórka, intensywnie i długotrwale nawilża dzięki zawartości składników hydroaktywnych. Krem do
stóp skutecznie wygładza i redukuje pęknięcia naskórka, pozostawiając skórę gładką i miękką w dotyku.
Skutecznie zabezpiecza naskórek pięt i stóp przed nadmiernym wysychaniem, rogowaceniem i pękaniem.
Kosmetyki z linii Emolium SKIN REPAIR dedykowane są skórze suchej, dojrzałej i wymagającej intensywnej regeneracji.
Wspomagają odnowę komórkową naskórka i wzmacniają jego strukturę, zabezpieczając go przed podrażnieniami.
Zastosowanie dermonaprawczego kremu do stóp Emolium SKIN REPAIR

Skóra sucha, dojrzała, wymagająca ujędrnienia i regeneracji
Codzienna pielęgnacja
Krem na pękające pięty

Działanie dermonaprawczego kremu do stóp Emolium SKIN REPAIR
Emolium krem do stóp intensywnie wspomaga regenerację naskórka.
Zmiękcza i wygładza szorstką skórę stóp i pięt.
Odżywia i poprawia elastyczność, dzięki czemu skóra pozostaje jędrna i gładka.
Krem do pięt zabezpiecza naskórek przed nadmiernym wysychaniem i pękaniem.

Formuła dermonaprawczego kremu do stóp Emolium SKIN REPAIR
Wyjątkowa formuła kremu do stóp zawiera kompleks witamin, który poprawia elastyczność skóry i wspomaga
regenerację popękanego naskórka. Składniki aktywne Emolium SKIN REPAIR długotrwale nawilżają i wspierają
odporność na uszkodzenia, dbając o suchą skórę stóp.
Składniki hydroaktywne zawarte w kremie do stóp długotrwale i intensywnie nawilżają suchą skórę.
Kompleks 10 witamin (w tym witaminy z grupy b) zawarty w kremie do stóp odżywia, nawilża i poprawia elastyczność, a
także regeneruje naskórek.
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Stosowanie
Krem do stóp z linii Emolium SKIN REPAIR przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji.
Nanieść krem Emolium SKIN REPAIR na umytą i dokładnie osuszoną skórę stóp. Wyjątkowa konsystencja produktu doskonale
rozprowadza się na skórze, a także szybko wchłania i nie pozostawia uczucia lepkości.

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