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Nivelazione Skin Therapy krem naprawczy na pękające pięty
75 ml
 

Cena: 20,30 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 75 ml

Postać Kremy

Producent IDEEPHARM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
NIVELAZIONE Skin Therapy – profesjonalna pielęgnacja Twoich stóp.
Produkty z serii Nivelazione Skin Therapy to specjalistyczne dermokosmetyki – ekspert w pielęgnacji stóp. Seria powstała w wyniku
połączenia wiedzy, doświadczenia i pasji specjalistów Instytutu Dermokosmetyków Ideepharm. Poprzez precyzyjnie opracowane
receptury, nowoczesne technologie i odpowiednio dobrane składniki aktywne w wysokich stężeniach produkty skutecznie walczą z
problemami i dolegliwościami skóry stóp oraz przywracają im komfort i zdrowy, piękny wygląd.

Charakterystyka

Opracowana przez podologów i dermatologów bogata, silnie skoncentrowana formuła zapewnia holistyczne działanie,
opierające się na dwóch filarach:

skutecznie likwiduje zrogowacenia i pęknięcia skóry pięt
zapobiega nawrotom niedoskonałości

Dzięki specjalnie dobranym składnikom aktywnym krem działa jak REGENERUJĄCY OPATRUNEK.
Krem już od pierwszej aplikacji:

nawilża, wygładza i zmiękcza przesuszoną skórę stóp
głęboko odżywia i przyspiesza regenerację spękanej skóry
pozostawia uczucie ulgi i ukojenia stóp

W wyniku kuracji:
zmiękcza skórę i usuwa zgrubienia
skutecznie zapobiega rogowaceniu i pękaniu skóry pięt
pozostawia gładkie i zadbane stopy.

Dodatkowo innowacyjna technologia ODOUR STOP System neutralizuje nieprzyjemne zapachy poprzez zastąpienie ich
aktywnych molekuł zapachem pożądanym. Dzięki temu skutecznie chroni przed przykrym zapachem potu i pozostawia
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długotrwały efekt świeżości.

Stosowanie
Krem nanieść na oczyszczone, suche stopy, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc nadmiernego rogowacenia. Pozostawić do
wchłonięcia. Stosować systematycznie, rano i wieczorem przez 5 dni, a następnie 3-4 razy w tygodniu. Dla wzmocnienia efektu po
nałożeniu kremu założyć na noc bawełniane skarpety.
Polecany również dla diabetyków

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