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Mustela Maternite serum na rozstępy 45 ml
 

Cena: 34,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 45 ml

Postać Serum

Producent LABORATOIRES EXPANSCIENCE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Serum na rozstępy Mustela Maternite to kosmetyk przeznaczony do pielęgnacji skóry u kobiet w ciąży oraz po porodzie. Preparat
wykazuje korzystne działanie na nowo powstałe rozstępy poprzez poprawę ich wyglądu. Regularne stosowanie serum Mustela
Maternite wspomaga również poprawę wyglądu skóry poprzez zmiękczenie jej oraz wzmocnienie jej elastyczności.

Mustela Maternite w formie serum na rozstępy to produkt, w którym 96% składników to składniki pochodzenia naturalnego, wśród
których znajdziemy m.in. olej z awokado, glicerynę oraz kompleks opatentowanego koncentratu olejku z nasion passiflory i kwasu
hialuronowego. Serum sprzedawane jest w szklanej buteleczce o pojemności 45 ml. Produkt posiada wygodną w użyciu pipetę i nadaje
się do recyklingu.

Charakterystyka
Serum na rozstępy Mustela Maternite to specjalistyczny kosmetyk stworzony z myślą o kobietach w ciąży oraz po porodzie, które chcą
skutecznie zwalczać nowopowstałe rozstępy oraz zapewnić skórze odpowiedni poziom nawilżenia. Serum wyróżnia specjalnie
opracowana formuła, która wzmacnia elastyczność skóry i pozostawia ją idealnie gładką oraz nawilżoną. Preparat Mustela Maternite
wyróżnia kombinacja następujących składników pochodzenia naturalnego:

olej z awokado – opatentowany składnik pochodzenia naturalnego, który jest czysty i bogaty w niezbędne nienasycone kwasy
tłuszczowe (NNKT), dzięki czemu pomaga w przywróceniu i utrzymaniu naturalnej bariery hydrolipidowej skóry osłabionej w
okresie ciąży;
kompleks opatentowanego koncentratu olejku z nasion passiflory oraz kwasu hialuronowego – kombinacja składników
naturalnych, które pozostawiają skórę elastyczną, a także poprawiają wygląd rozstępów;
gliceryna pochodzenia naturalnego, która wspiera odpowiednie nawilżenie skóry.

Serum Mustela Maternite to kosmetyk bezzapachowy i przebadany dermatologicznie, dzięki czemu pozostaje w pełni bezpieczny
zarówno dla mamy, jak i dla dziecka. Co ważne, produkt charakteryzuje wysoka tolerancja i hipoalergiczna formuła.
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Serum na rozstępy Mustela Maternite wyróżnia udowodniona skuteczność. Na podstawie badań przeprowadzonych pod kontrolą
dermatologiczną u 30 kobiet w ciąży oraz 30 kobiet po porodzie po 8 tygodniach stosowania produktu otrzymano następujące rezultaty
(% zadowolenia, samoocena):

Mustela Maternite zapewnia doskonałe nawilżenie skóry;
Poprawia wygląd rozstępów: 73% .
Nawilża i odżywia skórę: 80% .
Efekt regeneracyjny na skórze: 78% Pozostawia skórę gładszą i bardziej sprężystą: 83% i 80%

Stosowanie
Serum Mustela Maternite to produkt, który może być stosowany nie tylko w okresie ciąży, ale także podczas karmienia piersią (pod
warunkiem przestrzegania właściwej higieny – sutki powinny być dokładnie oczyszczone i wolne od serum). Serum należy delikatnie
wmasowywać w świeże rozstępy dwa razy dziennie – rano i wieczorem, przez okres 8 tygodni.
Serum Mustela Maternite wyróżnia delikatna, żelowa konsystencja, która szybko się wchłania, a także umożliwia szybką penetrację
formuły w skórę i gwarantuje przyjemność podczas stosowania.

Przeciwwskazania
Serum na rozstępy Mustela Maternite to produkt, który nie powinien być stosowany w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze
składników kosmetyk. Należy pamiętać, by nie aplikować kosmetyku na świeżą bliznę po cięciu cesarskim.

Składniki
Aqua/Water/Eau, Glycerin, Persea Gratissima (Avocado) Oil (olej z awokado), Polyacrylate Crosspolymer-6, 1,2-Hexanediol, Passiflora
Edulis Seed Oil (olej z nasion passiflory), Tocopherol (witamina E), Caprylyl Glycol, Hydrolyzed Hyaluronic Acid (kwas hialuronowy),
Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Citric Acid.

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