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Institut Esthederm Osmoclean wyjątkowo delikatny płyn
micelarny do demakijażu twarzy i oczu 200 ml
 

Cena: 114,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Płyny micelarne

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

Wyjątkowo delikatny płyn micelarny do demakijażu twarzy i oczu.
Płyn micelarny do mycia twarzy i demakijażu. Działanie "3w1", myje, oczyszcza i tonizuje.
Testowany pod kontrolą okulistyczną.
WSKAZANIA:

Do każdego typu cery, może być stosowany do skóry bardzo wrażliwej.
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:
Gwarantuje ekspresowy, skuteczny ale jednocześnie ultra-delikatny demakijaż. Jest bezzapachowy, nie zawiera
barwników ani parabenów przez co ogranicza ryzyko wystąpienia reakcji skórnych. Bardzo dobrze tolerowany.

REZULTATY:
Doskonale oczyszczona i zneutralizowana skóra, idealnie usunięty makijaż z twarzy i oczu.
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Stosowanie
Stosować codziennie. Oczyszczanie należy rozpocząć od demakijażu oczu i ust, a następnie przemyć całą twarz i szyję. Preparat
nanieść na wacik, przytrzymać przez kilka sekund na rzęsach i po chwili zmyć tusz. Przy zmywaniu twarzy i szyi – wacik można
delikatnie docisnąć, ale bez mocnego pocierania. Nie wymaga spłukiwania.

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