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Institut Esthederm Osmoclean ultralekki antybakteryjny żel
do mycia twarzy 150 ml
 

Cena: 101,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Żele do mycia twarzy

Producent INSTITUT ESTHEDERM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
OSMOCLEAN to seria produktów oczyszczających i zarazem pierwszy krok do zachowania zdrowej i pięknej skóry. Kompletna linia
kosmetyków składająca się z nawilżających toników i mleczek do twarzy, płynu micelarnego, żelu antybakteryjnego i wielu innych jest
odpowiedzią na wszystkie potrzeby skóry.

Charakterystyka

Lekki i odświeżający, antybakteryjny żel do oczyszczania skóry twarzy z tendencją do błyszczenia i tworzenia się
niedoskonałości.
WSKAZANIA:

Do każdego typu cery, a w szczególności skóry mieszanej z tendencją do błyszczenia.
SKŁADNIKI AKTYWNE:

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.
CELLULAR WATER PATENT (woda, karnozyna, ATP, sole mineralne) – WODA KOMÓRKOWA – dostarcza skórze energię
do życia oraz stymuluje optymalne funkcjonowanie komórek skóry.

DZIAŁANIE:
Dokładnie oczyszcza skórę. Usuwa nadmiar sebum oraz wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia. Jest bardzo delikatny, nie
podrażnia i nie wysusza skóry.

REZULTATY:
Zapobiega błyszczeniu się skóry. Pozostawia ją jedwabiście gładką i miękką w dotyku.
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Stosowanie
Stosować codzienne rano i/lub wieczorem na wilgotną skórę twarzy, szyi i dekoltu. Masować okrężnymi ruchami, aż do utworzenia się
piany, w szczególności w sferze T (czoło, nos, broda). Następnie dokładnie zmyć letnią wodą.

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