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MomMe intensywna kuracja przeciw rozstępom 150 ml
 

Cena: 59,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Masła

Producent MOMME

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Składniki
Aqua, Coco-Caprylate/Caprate, Decyl Cocoate, Butyrospermum Parkii Shea Butter, Mirystyl Mirystate, Rose Oil, Betaine, Camellia
Japonica Seed Oil, Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate Citrate, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Sucrose Stearate, Caprylic/Capric
Triglyceride, Glycerin, Plankton Extract, Empetrum Nigrum Fruit Juice, Xanthan Gum, Chamomilla Reticutita (Matricaria) Flower Extract,
Centella Asiatica Extract, Glycyrrhiza (Licorice) Root Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Polygonum Cuspidatum Root Extract,
Rosemarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Benzyl Alcohol, Tetrasodium Glutamate Diacetate,
Dehydroacetic Acid,Tocopherol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil.

Charakterystyka

W 100% naturalna, bezpieczna i innowacyjna kuracja przeciw rozstępom w formie bogatego, ujędrniającego masła.
Opracowana z myślą o kobietach w ciąży, po porodzie, a także osób z tendencją do znacznych wahań wagi ciała lub w okresie
dorastania.
Świeży sok z bażyny czarnej, olej tsubaki oraz olej różany, aktywują produkcję kolagenu i elastyny, zwiększając wytrzymałość
skóry na powstawanie rozstępów. Dzięki połączeniu wyłącznie naturalnych składników aktywnych z pozyskiwanym z mikroalgi
Tisochrysis lutea opatentowanym LIPOUT, masło silnie ujędrnia i uelastycznia skórę oraz skutecznie redukuje nadmierne
powstawanie cellulitu.
Starannie skomponowany kompleks siedmiu ziół, o potwierdzonych w badaniach klinicznych właściwościach łagodzących i
silnie regenerujących, sprzyja redukcji i rozjaśnieniu już istniejących rozstępów oraz zapobiega powstawaniu nowych.
Masło silnie ujędrnia i poprawia gęstość skóry.
Doskonale się wchłania, nie pozostawiając na jej powierzchni oleistej warstwy. Niweluje uczucie swędzenia często towarzyszące
szybkiemu rozciągnięciu skóry.
Stworzony przy współpracy ze specjalistami z zakresu ginekologii i położnictwa.
Przebadano dermatologicznie i alergologicznie z udziałem osób z alergicznymi chorobami skóry.
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Nakładaj dwa razy dziennie, najlepiej rano i wieczorem na miejsca najbardziej narażone na powstawanie rozstępów – brzuch, piersi,
biodra, uda. Masuj okrężnymi ruchami, aż do całkowitego wchłonięcia. W okresie ciąży należy unikać intensywnego masażu i
mechanicznego uciskania brzucha. W przypadku cesarskiego cięcia, odczekaj kilka tygodni, przed aplikacją produktu w strefie blizny.

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