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Oillan Balance zestaw - multi-lipidowy krem do twarzy 40 ml
+ żel micelarny do mycia twarzy 150 ml GRATIS!!!
Cena: 28,03 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Niedostępny

Opakowanie

1 zestaw

Postać

Kremy

Producent

OCEANIC

Rodzaj rejestracji

Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Wstęp
Dermatologiczna pielęgnacja skóry twarzy przywraca równowagę fizjologiczną oraz wspomaga naturalny system ochronny cery:
suchej, odwodnionej i wrażliwej,
bardzo suchej, wymagającej regeneracji,
nadwrażliwej, skłonnej do zaczerwienień.
Preparaty zalecane w przebiegu dysfunkcji i schorzeń dermatologicznych (m.in. AZS, łuszczyca, trądzik, trądzik
różowaty), jak również po zabiegach z zakresu dermatologii oraz medycyny estetycznej (np. peelingi chemiczne,
mikrodermabrazja, zabiegi laserowe, mezoterapia igłowa). Seria przeznaczona do stosowania u osób powyżej 3.roku
życia.
Nie zawierają alergenów, parabenów, barwników i kompozycji zapachowej, mydła, SLES/SLS
Składniki
Oillan Balance multi-lipidowy krem do twarzy
Aqua, Glycerin, Isodecyl Neopentanoate, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter,Caprylic/Capric Triglyceride,C10-30 Cholesterol/
Lanosterol Esters,Dicaprylyl Ether,Dimethicone, Hydrogenated Polydecene, Isohexadecane, Tridecyl Salicylate, Arachidyl Alcohol,Cetearyl
Alcohol, Theobroma Grandiflorum Seed Butter, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/ VP Copolymer, Squalane, Behenyl Alcohol, Arachidyl
Glucoside, Argania Spinosa Kernel Oil, Rosa Canina Fruit Oil, Borago Officinalis Seed Oil, Panthenol, Cholesterol, Ceramide NP, Glyceryl
Behenate, Hydrogenated Palm Oil, Glyceryl Stearate Citrate, Betaine, Sodium Hyaluronate, Aluminum Starch Octenylsuccinate, Caprylyl
Methicone, Tocopheryl Acetate, Allantoin, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Methylisothiazolinone.
Oillan Balance dermatologiczny żel micelarny do mycia twarzy
Aqua, Cetearyl Alcohol, Ammonium Lauryl Sulfate, Disodium Phosphate, Citric Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.
Charakterystyka
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Oillan Balance multi-lipidowy krem do twarzy
Do cery bardzo suchej wymagającej regeneracji. Uzupełnia poziom lipidów w naskórku. Skutecznie koi i łagodzi podrażnienia.
Uelastycznia i wygładza skórę.
Krem intensywnie odżywia bardzo suchą skórę wymagającą regeneracji. Kompleks odżywczych maseł (shea i cupuacu )
bogatych w NNKT, skutecznie uzupełnia niedobory lipidów w naskórku, wzmacniając naturalną barierę ochronną skóry. Skwalan
z oliwek oraz oleje: arganowy, z dzikiej róży i z ogórecznika lekarskiego stymulując odnowę komórkową, intensywnie regenerują
skórę oraz przywracają jej elastyczność i gładkość. Kwas hialuronowy nawilża skórę oraz doskonale wygładza naskórek. Dpantenol łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia, przywracając komfort skórze.
Testowany dermatologicznie z udziałem osób z alergicznymi chorobami skóry.
Nie zawiera alergenów, parabenów, barwników i kompozycji zapachowej.
pH fizjologiczne.
Oillan Balance dermatologiczny żel micelarny do mycia twarzy
Do cery suchej, odwodnionej i wrażliwej dokładnie oczyszcza i odświeża skórę. Zapobiega przesuszeniu. Niweluje uczucie
szorstkości.
Żel skutecznie oczyszcza oraz odświeża suchą, odwodnioną i wrażliwą skórę. Zawarte w preparacie struktury micelarne
usuwają makijaż i wszelkie zanieczyszczenia z powierzchni skóry twarzy, nie powodując podrażnień.
Formuła nie zawiera mydła, ani SLES/SLS, dzięki czemu nie narusza naturalnej równowagi hydrolipidowej naskórka. Chroni
przed przesuszeniem, niwelując uczucie ściągnięcia skóry. Nie zatyka porów.
Preparat może być stosowany u osób powyżej 3. roku życia.
Testowany dermatologicznie z udziałem osób z alergicznymi chorobami skóry.
Zestaw dostępny jest do wyczerpania zapasów.
Stosowanie
Oillan Balance multi-lipidowy krem do twarzy
Codziennie rano i wieczorem nanieść niewielką ilość kremu na oczyszczoną skórę twarzy (omijając okolice oczu), szyi i dekoltu.
Oillan Balance dermatologiczny żel micelarny do mycia twarzy
Codziennie rano i wieczorem nanieść niewielką ilość żelu na płatek kosmetyczny lub opuszki placów. Kolistymi ruchami rozprowadzić
preparat na skórze. Nadmiar preparatu usunąć płatkiem kosmetycznym bez użycia wody lub bezpośrednią wodą.
Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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