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

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

 

 

Institut Esthederm Osmoclean promocyjny zestaw -
wygładzająco-rozświetlająca maska złuszczająca 75 ml +
głęboko oczyszczający krem do twarzy i dekoltu 75 ml
 

Cena: 169,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 zestaw

Postać Kremy

Producent INSTITUT ESTHEDERM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Oczyszczanie to pierwszy krok właściwej pielęgnacji skóry. Dlatego też Institut Esthederm stworzył linię OSMOCLEAN - inteligentny
program oczyszczający, działający w zgodzie z naturalną osmozą zachodzącą w komórkach skóry. OSMOCLEAN to nowej generacji,
selektywne produkty do skutecznego mycia i demakijażu, które jednocześnie pielęgnują skórę.

Charakterystyka
Institut Esthederm Osmoclean - wygładzająco-rozświetlająca maska złuszczająca 75 ml

SKIN BALANCE SYSTEM PATENT (wyciąg z boldo i fruktooligosacharydy) – utrzymuje w równowadze naturalny ekosystem
mikroflory na powierzchni skóry.
HIGH TOLERANCE CLEANSING BASE (kombinacja związków powierzchniowo czynnych) – delikatna dla skóry, ale bardzo
skuteczna baza myjąca.
HYPOPIGMENTALINE PATENT (wyciąg z morwy, morus alba, wyciąg z lukrecji) - rozświetla i ujednolica koloryt skóry oraz
reguluje ilość wytwarzanej melaniny zapobiegając tworzeniu się przebarwień.
CELLULAR WATER PATENT (woda, karnozyna, ATP, sole mineralne) – WODA KOMÓRKOWA – dostarcza skórze energię do
życia oraz stymuluje optymalne funkcjonowanie komórek skóry.
Lightening Buffing Mask to maska złuszczająca bez drobinek ścierających, łączy w sobie efekt „gommage” z działaniem
maseczki pielęgnacyjnej.
Usuwa martwy naskórek, wygładza, rozświetla i ujednolica koloryt skóry.
Przebarwienia ulegają rozjaśnieniu stopniowo i na długi okres czasu, są zdecydowanie mniej widoczne.
Maska zawiera kaolin, który absorbuje nadmiar sebum, a zawarty w nim glin dodatkowo ściąga rozszerzone pory.
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Przy regularnym stosowaniu cera nabiera blasku, staje się gładka i aksamitna w dotyku.

Institut Esthederm Osmoclean - głęboko oczyszczający krem do twarzy i dekoltu 75 ml:

Wskazania:
widoczne rozszerzone pory
skóra z niedoskonałościami.

Może być stosowany do oczyszczania skóry wrażliwej.
Ten dogłębnie oczyszczająca pory krem-peeling błyskawicznie absorbuje wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, nadmiar sebum i
odblokowuje pory poprzez delikatny masaż.
Stopniowo likwiduje także zaskórniki.
Głęboko oczyszczona skóra staje się odświeżona i bardzo gładka w dotyku.
Ułatwia penetrację składników aktywnych w nakładanych później kosmetykach i stosowanych preparatach pielęgnacyjnych.

Stosowanie
Institut Esthederm Osmoclean - wygładzająco-rozświetlająca maska złuszczająca 75 ml: Nałożyć równomiernie grubą warstwę
maseczki na czystą i suchą skórę twarzy, szyi oraz dekoltu. Pozostawić na kilka minut, następnie maskę „zwałkować”, a pozostałości
zmyć wodą. Skórę delikatnie osuszyć. Stosować 1-2 razy w tygodniu.

Institut Esthederm Osmoclean - głęboko oczyszczający krem do twarzy i dekoltu 75 ml: Nakładać punktowo niewielkie ilości kremu na
suchą i czystą skórę twarzy, szyi oraz dekoltu. Tak nałożony krem-peeling rozprowadzić opuszkami palców wykonując szybkie, lecz
delikatne okrężne ruchy, aż do momentu kiedy stanie się on matowy i „ciężki” przy rozsmarowywaniu. Lekki masaż można wykonać w
tzw. strefie T (czyli czoło, nos, broda). Następnie, krem należy dokładnie zmyć letnią wodą. Ważne: krem-peeling nakładać suchymi
palcami, na suchą skórę. W zależności od potrzeb oraz wrażliwości skóry zaleca się stosowanie preparatu 2 lub 3 razy w tygodniu. Przy
skórze wrażliwej raz w tygodniu.

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