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Nacomi glinka biała - maseczka łagodząca 50 g
 

Cena: 12,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 g

Postać Proszki

Producent Nacomi

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Charakterystyka

Glinka Porcelanowa, inaczej zwana kaolinową ma postać jasnego, sypkiego proszku. Biała glinka to efekt naturalnych przemian,
którym podlegają skały magmowe, dlatego surowiec jest niezwykle bogaty w mikroelementy - wapń, magnez, cynk, miedź i
fosfor. Kaolin posiada unikalną zdolność do pochłaniania toksyn i zanieczyszczeń; odtruwa i eliminuje bakterie - dzięki temu cera
ulega już po pierwszym użyciu jest widocznie wygładzona i oczyszczona. Biała glinka jest najdelikatniejszą z glinek, dlatego jest
polecana w pielęgnacji skóry suchej, delikatnej i z pierwszymi oznakami starzenia się - kaolin delikatnie wygładza i rozjaśnia
skórę.
Skład i Właściwości:

Porcelanowa glinka jest bogata w minerały i mikroelementy, które wykazują silne działanie przeciwbakteryjne,
przeciwzapalne, wygładzające i kojące.
Bardzo delikatne działanie złuszczające pomaga pozbyć się martwej warstwy naskórka, dzięki czemu możliwe jest
szybsze pozbywanie się toksyn z organizmu, a skóra jest gotowa by aktywniej wchłaniać witaminy i minerały obecne w
kosmetykach.
Kaolin wspomaga regenerację uszkodzonej skóry i przyspiesza gojenie mikrouszkodzeń, powstałych w wyniku działania
czynników zewnętrznych - takich jak mróz, wiatr, ogrzewanie czy promienie słoneczne.

Stosowanie
Niewielką ilość białej glinki należy rozmieszać z letnią wodą i nałożyć na skórę twarzy i dekoltu. Do maseczki można dodać kilka kropel
naturalnych olejków, np. migdałowego, Inca Inchi lub kokosowego - wówczas skóra zostanie dodatkowo nawilżona. Maseczkę należy
pozostawić na twarzy aż do całkowitego wyschnięcia, jednak nie krócej niż 10-15 minut; w razie gdyby glinka zaschła przed upływem
tego czasu, należy delikatnie zwilżyć glinkę na twarzy przy pomocy wilgotnej ściereczki lub gąbki. Maskę należy delikatnie zmywać z
twarzy letnią wodą, a przy cerze tłustej i mieszanej można dodatkowo wykonać delikatny masaż peelingujący. Glinka doskonale nadaje
się również do stosowania na skórę ciała, szczególnie na rejony dotknięte problemami skórnymi - trądzikiem czy wypryskami.

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