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Physiogel Codzienne Nawilżanie - krem do skóry suchej i
wrażliwej 75 ml
 

Cena: 57,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 75 ml

Postać Kremy

Producent ARISTO

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Physiogel Codzienne Nawilżanie to krem do skóry suchej i wrażliwej, który jest preparatem zapewniającym skórze
długotrwałe nawilżenie. Physiogel Codzienne Nawilżanie w postaci kremu może być stosowany nie tylko przez osoby dorosłe, ale też
przez młodzież, a poza tym można go aplikować na skórę niemowląt oraz dzieci. Kosmetyk ma działanie potwierdzone klinicznie, a jego
formuła jest hipoalergiczna i nie przyczynia się do zatykania porów. W składzie produktu nie znajdują się ani konserwanty, ani barwniki. 
Physiogel Codzienne Nawilżanie jest kosmetykiem bezzapachowym.

Na co jest Physiogel Codzienne Nawilżanie – krem do skóry suchej i wrażliwej? Wskazaniem do stosowania tego kosmetyku jest
codzienna pielęgnacja skóry suchej oraz wrażliwej. Kosmetyk Physiogel Codzienne Nawilżanie sprawdzi się również w przypadku
dyskomfortu związanego z uczuciem szorstkości skóry i jej napięciem. Krem długotrwale nawilża skórę i zabezpiecza ją przed
ponownym przesuszeniem. Wzmacnia on również jej barierę ochronną i przyczynia się do jej odbudowy, a poza tym poprawia
elastyczność skóry. Działanie Physiogel Codzienne Nawilżanie polega też na zwiększeniu gładkości skóry i jej miękkości. Kosmetyk
sprawia też, że skóra prezentuje się zdrowiej.

W opakowaniu znajduje się 75 ml kremu do skóry suchej i wrażliwej Physiogel Codzienne Nawilżanie. W skład kosmetyku wchodzą
składniki poprawiające nawilżenie skóry oraz wspomagające odbudowę jej warstwy ochronnej. Są one łagodne dla skóry i niedrażniące.
Zgodnie z informacjami podanymi przez producenta, w składzie kosmetyku można znaleźć: Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, a także
Glycerin oraz Pentylene Glycol. Dodatkowo krem zawiera Cocos Nucifera Oil, Hydrogenated Lecithin oraz Butyrospermum Parkii Butter, a
także Hydroxyethylcellulose, Squalane oraz Carbomer, a dodatkowo Xanthan Gum, Sodium Carbomer oraz Ceramide 3. W kosmetyku nie
znajdują się natomiast konserwanty, barwniki i substancje zapachowe. Szczegółowy i aktualny skład kosmetyku Physiogel Codzienne
Nawilżanie – krem do skóry suchej i wrażliwej zawsze można sprawdzić również na jego opakowaniu.

Jak stosować Physiogel Codzienne Nawilżanie – krem do skóry suchej i wrażliwej? Kosmetyk jest przeznaczony wyłącznie do użytku
zewnętrznego na skórę i nie należy stosować go w inny sposób. Physiogel Codzienne Nawilżanie powinien być używany zgodnie z
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zaleceniami producenta. Kosmetyk może być stosowany codziennie. Wskazana jest aplikacja kremu Physiogel Codzienne
Nawilżanie dwa razy dziennie. Krem powinien być nakładany na wcześniej dobrze oczyszczoną i osuszoną skórę. Kosmetyk po
zastosowaniu sprawia, że skóra staje się przyjemnie miękka i długotrwale nawilżona, a poza tym poprawia się jej elastyczność. Jego
działanie wiąże się też ze wspieraniem odbudowy naturalnej warstwy ochronnej skóry, przez co ta jest mniej podatna na podrażnienia. 
Kosmetyk Physiogel Codzienne Nawilżanie można aplikować również na skórę dzieci i niemowląt, jednak preparat powinien być
przechowywany poza ich zasięgiem.

Składniki
Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Pentylene Glycol, Cocos Nucifera Oil, Hydrogenated Lecithin, Butyrospermum Parkii Butter,
Hydroxyethylcellulose, Squalane, Carbomer, Xanthan Gum, Sodium Carbomer, Ceramide 3.

Charakterystyka
Krem do codziennego stosowania do skóry suchej, wrażliwej oraz w sytuacji odczucia szorstkości, napięcia i dyskomfortu.
Odpowiedni do stosowania u niemowląt i dzieci.
ZAPEWNIA DŁUGOTRWAŁE NAWILŻENIE

dla osób z suchą i wrażliwą skórą
potwierdzone klinicznie działanie, polegające na wzmacnianiu i odbudowie bariery ochronnej skóry, zapewniającej jej prawidłowe
nawilżenie.
HIPOALERGICZNY, BEZ KONSERWANTÓW, BEZ ZAPACHU, BEZ BARWNIKÓW

KORZYŚCI:

przywraca elastyczność skóry
zapewnia długotrwałe nawilżenie chroniąc przed nawracającym przesuszeniem skóry
sprawia, że skóra jest miękka, gładka i widocznie zdrowsza

Stosowanie
Nanosić na skórę dwa razy dziennie.

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