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Nacomi glinka czerwona - maseczka zmniejszająca
zaczerwienienia 100 g
 

Cena: 16,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100g

Postać Proszki

Producent Nacomi

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Charakterystyka

Czerwona glinka przeznaczona jest do pielęgnacji skóry naczynkowej, skłonnej do trądziku i wyprysków. Delikatnie oczyszcza
skórę usuwając martwy naskórek, dzięki czemu skóra szybciej się regeneruje i wzmacnia. Odżywiona skóra jest bardziej
odporna na działanie czynników zewnętrznych, a jej zewnętrzna warstwa o wiele lepiej wchłania aktywne składniki naturalnych
kosmetyków. Regularne (2-3 razy w tygodniu) stosowanie masek z glinki powoduje, że skóra staje się wygładzona, lepiej
dotleniona i wolniej się starzeje.
Skład i Właściwości:

Czerwona glinka jest bogata w minerały i wartościowe substancje, które nałożone na skórę w postaci maski zostają
szybko wchłonięte. Czerwona odmiana kosmetyku jest nieco łagodniejsza w działaniu złuszczającym niż glinka zielona,
dlatego poleca się ją osobom mającym skórę normalną i mieszaną. Czerwona glinka Nacomi pochodzi z Francji, jest
bogata w minerały i aktywne substancje mające wpływ na poprawę stanu skóry, regenerację i odpowiednie nawilżenie.

Stosowanie
Niewielką ilość czerwonej glinki należy rozmieszać z letnią wodą i nałożyć na skórę twarzy i dekoltu. Do maseczki można dodać kilka
kropel naturalnych olejów, które doskonale wpływają na funkcje obronne skóry - np. oleju arganowego, który doskonale regeneruje skórę
i wspomaga procesy przeciwzapalne. Maseczkę należy pozostawić na twarzy aż do całkowitego wyschnięcia, jednak nie krócej niż
10-15 minut; w razie gdyby glinka zbyt szybko wysychała 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. Maskę z glinki należy stosować regularnie - ok. 2 razy w tygodniu.

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/nacomi-glinka-czerwona-maseczka-zmniejszajaca-zaczerwienienia-100-g.html
http://www.aptekaotc.pl/nacomi-glinka-czerwona-maseczka-zmniejszajaca-zaczerwienienia-100-g.html
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

