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Nacomi glinka zielona - maseczka oczyszczająca 65 g
 

Cena: 13,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 65 g

Postać Proszki

Producent Nacomi

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Charakterystyka

Naturalna, zielona glinka ma postać bardzo drobnego pyłku. Suszony na słońcu kosmetyk jest najbardziej intensywnie
działającą odmianą - maseczka zrobiona na bazie zielonej glinki ma działanie silnie oczyszczające, przeciwbakteryjne,
wspomaga procesy gojenia i zapobiega pojawianiu się wągrów i wyprysków. Surowiec jest niezwykle bogaty w mikroelementy -
wapń, magnez, cynk, miedź i fosfor. Cera już po pierwszym zastosowaniu staje się gładsza, bardziej nawilżona i dotleniona, a
pozbycie się wierzchniej, zrogowaciałej warstwy naskórka pomaga oczyścić organizm z toksyn.
Skład i Właściwości:

Naturalna, bogata w mikroelementy zielona glinka jest tradycyjnym składnikiem kosmetyków stymulujących procesy
regeneracyjne skóry.
Ten rodzaj glinki jest doskonały dla skóry trądzikowej, tłustej i mieszanej - posiada najsilniejsze działanie oczyszczające i
złuszczające. Duża ilość krzemu i cynku normalizuje cerę i reguluje wydzielanie sebum, dzięki czemu skóra pozostaje
matowa przez długi czas, a przy regularnym stosowaniu przestaje się przetłuszczać w ogóle.
Maseczka na bazie zielonej glinki dogłębnie oczyszcza pory skóry z zanieczyszczeń, aktywuje skórę do szybszej
regeneracji i pozwala pozbyć się zewnętrznej, zrogowaciałej warstwy naskórka, dzięki czemu możliwe jest lepsze
nawilżenie skóry.

Stosowanie
Zielona glinka przeznaczona jest do pielęgnacji skóry tłustej, trądzikowej i mieszanej. Obecnie w przypadku cery mieszanej bardzo
często wykonuje się dwuskładnikowe maseczki - nakładając glinkę zieloną na strefę tłustą (najczęściej jest to strefa T- czoło i nos) i
łagodniejszą glinkę - np. białą lub czerwoną na pozostałą część twarzy i dekolt. Glinkę należy zmieszać z letnią wodą i nałożyć na skórę
twarzy, czekając około 20 minut, aż maseczka wyschnie i lekko skruszeje. Maseczkę należy zmyć letnią wodą, dodatkowo wykonując
delikatny masaż (szczególnie w przypadku cery tłustej).

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