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Nayoma skarpety złuszczające x 1 para
 

Cena: 10,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 para

Postać Maseczki

Producent SILESIAN PHARMA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp

Nayoma Złuszczająca maska do stóp to 60-minutowy zabieg domowy w formie skarpetek, który skutecznie likwiduje zgrubiałą i
szorstką skórę stóp oraz poprawia poziom jej nawilżenia.

Składniki
Aqua, Cucumis Sativus Extract, Glycerin, Lavandula Angustifolia Oil, Aloe Barbadensis Extract, Propylene Glycol, Hyaluronic Acid, Mel
Extract, Sodium Lactate, Salicylic Acid, Lactic Acid, Glycolic Acid, Polyquaternium-4, Alcohol, Phenoxyethanol

Charakterystyka

Nayoma Złuszczająca maska do stóp w formie skarpetek skutecznie usuwa zrogowaciały naskórek pozostawiając stopy
gładkie, miękkie i delikatne.
Wzbogacona aloesem, ekstraktem z ogórka, miodu, olejem lawendowym, kwasem hialuronowym oraz kwasami owocowymi
formuła skutecznie likwiduje zgrubiałą i szorstką skórę stóp oraz poprawia poziom jej nawilżenia.
Dzięki zastosowaniu maski Nayoma stopy będą gładkie, miękkie i delikatne.

Stosowanie

Wyjmij produkt z opakowania i odetnij brzeg folii według zaznaczonej linii.
Załóż foliowe skarpetki na stopy szczelnie je zamykająć. Aby produkt lepiej przylegał do skóry, na foliowe skarpetki załóż
skarpety bawełniane.
Po upływie 60-90 minut zdejmij foliowe skarpetki i dokładnie opłucz stopy.
Efekt złuszczania naskórka nastąpi po 7-10 dniach. (Aby przyspieszyć ten proces, należy moczyć codziennie stopy przez
kilkanaście minut w ciepłej wodzie).
Proces złuszczania zrogowaciałego naskórka trwa około 2 tygodni, pozostawiając stopy gładkie, miękkie i delikatne.
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Złuszczającą maskę do stóp stosuj nie częściej niż co 3 miesiące.

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

Galeria
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

