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Physiogel Codzienne Nawilżanie żel do mycia twarzy 150 ml
 

Cena: 34,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Żele

Producent ARISTO

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Physiogel codzienne nawilżanie w postaci żelu do mycia twarzy jest produktem, który może być stosowany zarówno z
wodą, jak i bez wody. Preparat ma odpowiednie pH, przez co przyczynia się do redukowania podrażnień skóry. Dzięki delikatnej formule
kosmetyk może być stosowany nie tylko u pacjentów dorosłych, ale też u młodzieży, dzieci, a nawet u niemowląt. W składzie żelu do
mycia twarzy Physiogel codzienne nawilżanie nie ma barwników oraz dodatku mydła, które mogłoby podrażniać skórę, a jego składniki
są tak dobrane, by po zastosowaniu produktu skóra pozostawała czysta i miękka.

Na co jest żel do mycia twarzy Physiogel codzienne nawilżanie? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest codzienne mycie skóry
twarzy suchej i wrażliwej. Żel można stosować w momencie, w którym pojawi się nieprzyjemne uczucie szorstkości skóry, jej
napięcia i dyskomfortu. Preparat posiada łagodną formułę, która delikatnie oczyszcza skórę suchą i delikatną, a przy tym redukuje jej
podrażnienie. Wyrób bardzo dobrze sprawdzi się u pacjentów, których skóra nie toleruje mydła. Można z niego korzystać również w
celu pielęgnacji skóry podrażnionej, w tym, chociażby podrażnionej zabiegami kosmetycznymi lub dermatologicznymi. Kosmetyk
Physiogel codzienne nawilżanie będzie też odpowiedni do pielęgnacji skóry z trądzikiem różowatym.

W opakowaniu znajduje się 150 ml żelu do mycia twarzy Physiogel codzienne nawilżanie. W skład kosmetyku wchodzą specjalnie
dobrane składniki, które delikatnie oczyszczają skórę, jednocześnie zmniejszając jej podrażnienie i działając nawilżająco, co sprzyja
redukowaniu podrażnień skóry, jej szorstkości lub napięcia. Jednocześnie formuła kosmetyku nie zawiera mydła i sztucznych
barwników, dzięki czemu jest łagodna dla skóry i nie przyczynia się do jej dodatkowego podrażnienia, pomagając odpowiednio zadbać o
nią i nawilżać jej najgłębsze warstwy. Szczegółowy skład kosmetyku można sprawdzić na jego opakowaniu.

Jak stosować kosmetyk Physiogel codzienne nawilżanie? Żel do mycia twarzy jest kosmetykiem przeznaczonym do codziennej
higieny skóry twarzy. Należy stosować go, przestrzegając zaleceń producenta, by móc prawidłowo stosować prawidłowo. Kosmetyk
Physiogel codzienne nawilżanie może być nakładany z niewielką ilością wody lub bez niej zależnie od potrzeb, preferencji i możliwości
pacjenta. Jeśli kosmetyk Physiogel codzienne nawilżanie będzie stosowany z wodą, należy nanieść go obficie na skórę twarzy, a
następnie delikatnie ją żelem pocierać, po czym dokładnie spłukać wodą. Jeśli natomiast kosmetyk będzie stosowany bez wody, należy
nanieść go również obficie na skórę twarzy, po czym delikatnie ją pocierać, a następnie nadmiar żelu usunąć, używając do tego celu
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płatka kosmetycznego bądź wacika. Kosmetyk przeznaczony jest wyłącznie do stosowania zewnętrznego i należy jedynie w ten sposób
z niego korzystać. Produkt powinien być przechowywany poza zasięgiem dzieci i nie należy stosować go, jeśli minie podana na
opakowaniu data ważności.

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