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L'biotica regenerująca maska na dłonie - rękawiczki (1 para)
 

Cena: 13,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 para

Postać Maseczki

Producent L'BIOTICA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Właściwości i zastosowanie
Silnie regenerująca MASKA NA DŁONIE w postaci nasączonych rękawiczek to profesjonalny zabieg do samodzielnego wykonania w
domu.

Bogactwo w naturalne składniki takie jak masło Shea, olej Jojoba, miód oraz olej sezamowy sprawia, że maska ma silnie
działanie regenerujące i kojące, odżywia nawet bardzo przesuszone i spierzchnięte dłonie. Zawarty w masce Kolagen oraz Kwas
hialuronowy nawilżają skórę dłoni, przywracają jej miękkość i delikatność. Ekstrakt z Portulaca Oleracea oraz Rumianku
sprawia, że skóra zyskuje jednolity koloryt.
Dzięki nowoczesnej technologii substancje aktywne zawarte w masce są doskonale wchłaniane i wnikają nawet w głębokie
warstwy skóry. Maska w postaci rękawiczki 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 dłoni jest widocznie zregenerowana, nawilżona i jedwabiście gładka.
Dla uzyskania trwałych efektów zabieg należy powtarzać 1-2 razy w tygodniu.
Maska NA DŁONIE na bazie intensywnie nawilżających składników sprawia, że dłonie stają się aksamitnie gładkie,
zregenerowane, bez podrażnień i przebarwień.
EFEKT NA DŁONIACH:

intensywnie regeneruje i odżywia zniszczoną, przesuszoną skórę;
przywraca skórze gładkość i delikatność;
rozjaśnia, eliminuje plamy i przebarwienia, przywraca jednolity koloryt;

Stosowanie
1.Dokładnie umyj i osusz dłonie.
2.Otwórz opakowanie i nałóż maskę –rękawicę odpowiednio na prawą i lewą dłoń. Aby wzmocnić działanie kosmetyku, można założyć
dodatkowe bawełniane rękawice.
3.Pozostaw na dłoniach ok. 20-25minut.
4.Po upływnie wskazanego czasu zdejmij maskę z dłoni, nadmiar delikatnie wmasuj. Nie ma potrzeby ponownego mycia rąk.
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Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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