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Maść z żyworódki 130 ml (Gorvita)
 

Cena: 24,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 130 ml

Postać Maści

Producent GORVITA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk z żyworódki w postaci maści jest przeznaczony do każdego rodzaju skóry, a dzięki swoim składnikom aktywnym przywraca
skórze witalność oraz korzystnie wpływa na jej elastyczność. Na co jest maść z żyworódki? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest
codzienna pielęgnacja skóry. W składzie kosmetyku znajduje się ekstrakt z żyworódki pierzastej oraz aloesu. Są to rośliny bogate w
składniki aktywne, które korzystnie wpływają na kondycję skóry. Można w nich znaleźć między innymi flawonoidy, witaminę C i
katechiny, poza tym są bogatymi źródłami mikro- i makroelementów, w tym: żelaza, miedzi, potasu, krzemu, wapnia, manganu, glinu czy
selenu.

Funkcją maści z żyworódki jest zapewnienie skórze prawidłowego nawilżenia oraz przywrócenie jej elastyczności. Kosmetyk działa
antywirusowo, antybakteryjnie i grzybobójczo, poza tym posiada też właściwości przeciwzapalne. Regenerujące działanie maści z
żyworódki na naskórek również jest bardzo cenione przez konsumentów. W formule produktu można znaleźć też allantoinę, czyli
składnik o właściwościach keratolitycznych, który przyczynia się do wygładzenia skóry, jej oczyszczenia i zmiękczenia.

W opakowaniu znajduje się 130 ml maści z żyworódki. W skład kosmetyku wchodzi ekstrakt z żyworódki i aloesu, a także składniki
pomocnicze, w tym między innymi allantoina i d-pantenol. Żyworódka pierzasta jest rośliną pochodzącą z klimatów tropikalnych, której
właściwości cenione są przy różnego rodzaju dolegliwościach skórnych. Ekstrakt z aloesu również korzystnie wpływa na kondycję skóry,
nawilżając i wygładzając ją, a także wspierając jej regenerację.

Kosmetyk należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Należy aplikować maść zewnętrznie na skórę w częstotliwości kilka razy
dziennie bądź zależnie od potrzeb. Nałożoną na skórę maść należy lekko wmasować, aż całkowicie się wchłonie. Kosmetyk jest dobrze
tolerowany przez skórę, jednak posiada przeciwwskazania. Maść z żyworódki nie powinna być stosowana przez osoby mające
nadwrażliwość na którykolwiek z jej składników.

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