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Novaclear Atopis promocyjny zestaw na zimę - krem
natłuszczający do twarzy i ciała 100 ml + krem do rąk z
organicznym olejem konopnym SPF20 50 ml + bawełniane
rękawiczki do pielęgnacji dłoni GRATIS!!!
 

Cena: 26,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 zestaw

Postać Kremy

Producent EQUALAN

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Novaclear Atopis promocyjny zestaw na zimę, w skład którego wchodzi:

Novaclear Atopis krem natłuszczający do twarzy i ciała 100 ml
Novaclear Atopis krem do rąk z organicznym olejem konopnym SPF20 50 ml
 bawełniane rękawiczki do pielęgnacji dłoni GRATIS!!!

Charakterystyka
Novaclear Atopis krem natłuszczający do twarzy i ciała Intensive Cream

Delikatna formuła
Do codziennego stosowania
Nie zawiera drażniących substancji chemicznych
Właściwości

przywraca skórze naturalną fizjologiczną równowagę oraz optymalne natłuszczenie i miękkość
natłuszcza i odbudowuje płaszcz hydrolipidowy naskórka przywracając skórze prawidłowe funkcjonowanie
chroni przed nawracającymi objawami nasilonej suchości i szorstkości skóry
przywraca uczucie komfortu, wyciszając dolegliwości towarzyszące zmianom skórnym
eliminuje swędzenie
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Rodzaj cery
Sucha, atopowa, wrażliwa.

Bazą w kosmetykach jest certyfikowany organiczny olej konopny (tłoczony z konopi siewnej) oraz ekstrakt z korzenia lukrecji.
Polecany dla dzieci od 1. dnia życia.

Novaclear Atopis krem do rąk z organicznym olejem konopnym SPF20

Regenerujący krem do rąk SPF20 przeznaczony do codziennej pielęgnacji skóry suchej, podrażnionej i pękającej.
Krem intensywnie regeneruje i wygładza skórę dłoni przynosząc natychmiastową ulgę.
Dzięki zawartości organicznego oleju konopnego bogatego w Niezbędne Nienasycone Kwasy Omega-3 i Omega-6 odbudowuje
płaszcz hydrolipidowy skóry, chroniąc ją przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych.
Wzbogacony o SPF20 zabezpiecza przed niekorzystnym wpływem promieniowania UVA/UVB.

Stosowanie
Novaclear Atopis krem natłuszczający do twarzy i ciała Intensive Cream
Odpowiedni do twarzy i ciała. Nanieś krem na skórę i delikatnie rozsmaruj. W przypadku dostania się preparatu do oczu przemyć wodą.
Do użytku zewnętrznego.

Novaclear Atopis krem do rąk z organicznym olejem konopnym SPF20
Nanieś niewielką ilość kremu na dokładnie oczyszczoną skórę i delikatnie rozsmaruj aż do całkowitego wchłonięcia.

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