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Physiogel Łagodzenie i Ulga balsam łagodzący do skóry
suchej, podrażnionej i nadwrażliwej 200 ml
 

Cena: 38,49 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Balsamy, Mleczka

Producent ARISTO

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Pentylene Glycol, Butyrospermum Parkii Butter, Hydrogenated Lecithin, Palmitamide MEA,
Hydroxyethylcellulose, Caprylyl Glycol, Xanthan Gum, Betaine, Squalane, Sarcosine, Acetamide MEA, Carbomer, Sodium Carbomer,
Ceramide 3

Charakterystyka

Natychmiastowa redukcja zaczerwienienia i podrażnienia skóry.
Łagodzący balsam do ciała przynosi szybką ulgę dla skóry suchej, napiętej i swędzącej, szczególnie gdy towarzyszy jej świąd i
rumień.
Niekomedogenny - nie zatyka porów.
Zapewnia długotrwałe nawilżenie chroniąc przed nawracającym przesuszeniem skóry.
Pozostawia uczucie miękkiej i gładkiej skóry.
Może być stosowany u dzieci i niemowląt.
Stworzony z myślą o skórze suchej i skłonnej do zaczerwienienia, zapewnia długotrwałe nawilżenie przesuszonej skórze,
przywraca jej zdrowy wygląd i wyrównuje koloryt oraz widocznie zmniejsza zaczerwienienie.
Łagodzący balsam do ciała wzbogacony o innowacyjną formułę BioMimic® zawierającą kompleks najważniejszych dla
prawidłowej kondycji skóry lipidów, w tym Palmitamide MEA (PEA), czyli amid kwasu palmitynowego. Ta naturalnie występująca
w naszym naskórku substancja wyłapuje wolne rodniki i zapobiega pojawianiu się stanu zapalnego na powierzchni skóry.
Dzięki temu balsam łagodzący Physiogel® w naturalny sposób pomaga odbudować warstwę ochronną skóry odpowiedzialną za
utrzymanie prawidłowego poziomu nawilżenia, przynosi ulgę skórze wrażliwej i podrażnionej oraz sprawia, że staję się ona
przyjemna i gładka w dotyku.

Stosowanie
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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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