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L'Biotica regenerująca maska do stóp w postaci
nasączonych skarpetek (1 para)
 

Cena: 13,49 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 para

Postać Maseczki

Producent L'BIOTICA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Właściwości i zastosowanie

Regenerująca MASKA DO STÓP w postaci skarpet nasączonych aktywnym kremem. Profesjonalny zabieg do samodzielnego
wykonania w domu.
Maska na bazie naturalnych składników - masła shea, jabłka oraz mięty wygładza i silnie regeneruje suchą, spękaną i
zrogowaciałą skórę stóp, znacząco poprawiając jej wygląd i kondycję. Skuteczne nawilża i odżywia nawet bardzo przesuszoną i
zniszczoną skórę stóp. Sprawia, że staje się gładka, miękka i zdrowa.
Dzięki nowoczesnej technologii substancje aktywne zawarte w masce są doskonale wchłaniane i wnikają nawet w głębokie
warstwy skóry. Maska w postaci skarpetek spełnia rolę filtra, który w połączeniu z ciepłotą ciała stopniowo uwalnia aktywne
składniki i pomaga wnikać im w głębokie warstwy skóry.
Efekt widoczny już po pierwszym użyciu - skóra stóp jest widocznie zregenerowana, nawilżona i gładka.
Dla utrzymania efektu zadbanych i gładkich stóp zabieg należy powtarzać 1-2 w tygodniu. Przed regeneracją zaleca się
złuszczenie naskórka ZŁUSZCZAJĄCĄ MASKĄ DO STÓP L’biotica.

Sposób użycia
1. Umyj i osusz stopy.
2. Otwórz opakowanie. Włóż stopę. Dla lepszego efektu i komfortu zaleca się założyć dodatkowo bawełniane skarpetki.
3. Pozostaw na stopach ok. 25-40 minut, zależnie od kondycji stóp.
4. Zdejmij maskę, nadmiar aktywnego kremu delikatnie wmasuj w stopy. Nie ma potrzeby ponownego mycia stóp.
UWAGA
Przeznaczone do jednorazowego użycia. Rozmiar uniwersalny. Produkt do użytku zewnętrznego. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Używać bezpośrednio po otwarciu opakowania.
Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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