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L'biotica Young oczyszczające plastry na nos KRÓLIK x 3 szt
 

Cena: 9,29 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 3 szt

Postać Plastry

Producent L'BIOTICA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Alcohol Denat., Aqua, PVP, VP/VA Copolymer, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Tocopheryl Acetate, Charcoal Powder, Hamamelis
Virginiana (Witch Hazel) Extract, Dipotassium Glycyrrhizate, 1,2-Hexanediol, Dimethicone, Butylene Glycol, Hydroxyacetophenone,
Polysorbate 20, Sorbitan Sesquioleate, Silica, Phenoxyethanol, CI 77891.

Charakterystyka

Wykaż się poczuciem humoru i niepohamowaną chęcią zabawy, połącz przyjemne z pożytecznym i ciesz się wyglądem swojej
skóry. Głęboko oczyszczające plastry na nos przeznaczone do usuwania uporczywych zaskórników i zanieczyszczeń.
Połączenie pielęgnacji w koreańskim stylu z doskonałą zabawą.

Zawarte w produkcie witamina E i ekstrakt z liści aloesu nawilżają i działają przeciwutleniająco.

Stosowanie

Oczyść twarz z makijażu oraz innych kosmetyków. Wysusz dłonie.
Po otwarciu saszetki odklej z plastra warstwę ochronną.
Nawilż skórę nosa wodą (skóra powinna być zwilżona tak aby plaster dobrze się przykleił).
Przyklej plaster do zwilżonego nosa gładką powierzchnią i starannie dociśnij. Użyj plastra od razu po otwarciu.
Pozostaw na 10-15 min, aż do całkowitego wyschnięcia (plaster stanie się sztywny).
Zdejmij suchy plaster zaczynając od brzegów nosa. Jeśli plaster trudno usunąć, zmocz go i delikatnie zdejmij.
Aby uzyskać efekt dokładnie oczyszczonej skóry stosować 1-2 razy w tygodniu.

Ważne: Produkt przeznaczony do użytku zewnętrznego. Nie stosować w razie nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. Unikać
stosowania plastrów na skórze podrażnionej słońcem, oparzonej, ze zmianami skórnymi lub znamionami. Produkt jednorazowego
użycia.
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Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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