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Equalan GlySkinCare krem pilingujący 10 (noc) 30 ml
 

Cena: 50,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Kremy

Producent EQUALAN

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Charakterystyka

GlySkinCare jest linią produktów do pielęgnacji skóry, opartą na naukowych rozwiązaniach i stworzoną przez wiodącą
amerykańską firmę farmaceutyczną. Ta ciesząca się zaufaniem linia pielęgnacyjna dostępna jest wyłącznie w renomowanych
salonach kosmetycznych i gabinetach dermatologicznych.
Od wielu lat kosmetyki GlySkinCare są polecane przez kosmetyczki i lekarzy osobom, które pragną, aby ich skóra wyglądała
młodziej i zdrowiej.
Kluczowym składnikiem występującym w kosmetykach GlySkinCare jest kwas glikolowy, pozyskiwany z trzciny cukrowej.
Dzięki jego szczególnym właściwościom możliwe jest złuszczanie martwego naskórka, rozjaśnianie przebarwień, nawilżanie
oraz poprawa napięcia skóry.
Kwas glikolowy zastosowany w produktach GlySkinCare został poddany procesowi estryfikacji, dzięki czemu zapewniona jest
wysoka skuteczność produktów przy jednoczesnej łagodnej pielęgnacji skóry, bez ryzyka podrażnień.
GlySkinCare to również 3-etapowy program stworzony z myślą o klientach, którzy chcieliby uzyskać optymalny efekt odnowy i
poprawy wyglądu swojej skóry.
Sprawdź, jak wykorzystując kosmetyki linii GlySkinCare, możesz dopasować wszechstronny program pielęgnacyjny do potrzeb
Twojej skóry.
EQUALAN GLYSKINCARE KREM PILINGUJĄCY 10 (NOC) - delikatnie złuszczający krem do twarzy na noc z kwasem glikolowym
dostępny w dwóch stężeniach 5% lub 10%. Spłyca zmarszczki, nawilża oraz rozjaśnia przebarwienia skóry. Cream 10 stanowi 2
etap programu pielęgnacyjnego GlySkinCare: 2PEELSTEP i zalecany jest dla osób, które wcześniej stosowały Cream 5.
Rodzaj cery - cera sucha, dojrzała.
Korzyści - efekt anti-aging. Złuszczanie martwego naskórka. Stymulacja odnowy komórkowej. Rozjaśnianie przebarwień.
Naskórek jest wygładzony. Drobne zmarszczki ulegają spłyceniu.

Stosowanie
Umyj twarz Gentle Cleanser, a następnie rozprowadź warstwę kremu na twarz delikatnie wcierając. Przy pierwszym zastosowaniu
pozostaw krem na skórze przez dwie godziny, a następnie umyj twarz Gentle Cleanser. Jeśli w ciągu 24 godzin nie pojawią się

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/equalan-glyskincare-krem-pilingujacy-10-noc-30-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

podrażnienia, stosuj krem na całą noc. Zawarty w preparacie kwas glikolowy może wywołać łagodne uczucie mrowienia lub
zaczerwienienie skóry. Objawy te związane są z aktywnym działaniem preparatu i są przemijające. Nie należy stosować kremu na
uszkodzoną skórę. Przy stosowaniu preparatów złuszczających należy zrezygnować z opalania oraz stosować filtry przeciwsłoneczne
SPF 30. W przypadku dostania się preparatu do oczu przemyć ciepłą wodą. Produkt nie zawiera substancji zapachowych.

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