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Regenerum regeneracyjne serum do stóp 125 ml
 

Cena: 17,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 125 ml

Postać Serum

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Regenerum regeneracyjne serum do stóp jest produktem silnie nawilżającym przesuszoną skórę, przynoszącym jej ukojenie
oraz odbudowującym ją. W składzie kosmetyku nie znajdują się oleje mineralne i silikony, poza tym formuła serum jest lekka, dzięki
czemu produkt przyjemnie aplikuje się na stopy. Kosmetyk Regenerum regeneracyjne serum do stóp nie klei się i szybko się wchłania, a
skóra stóp dzięki niemu przy regularnym stosowaniu staje się miękka i przyjemna w dotyku, poza tym jej naturalna bariera ochronna
zostaje odbudowana.

Na co jest Regenerum regeneracyjne serum do stóp? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest pielęgnacja przesuszonej skóry stóp.
Kosmetyk bardzo dobrze nawilża skórę na stopach, a przy tym jego działanie przynosi ukojenie w dolegliwościach związanych z
przesuszeniem skóry i koi skórę stóp przy podrażnieniach. Regenerum regeneracyjne serum do stóp nie tylko nawilża skórę stóp, ale
również bardzo dobrze odżywia ją i przyjemnie wygładza. Produkt przyczynia się też do zauważalnego zmiękczenia naskórka, a także
zapewnia skórze stóp ochronę przed działaniem czynników zewnętrznych. Regenerum regeneracyjne serum do stóp wspiera
regenerację skóry stóp, a oprócz tego przywraca skórze miękkość, elastyczność i przyjemną w dotyku gładkość. Regenerum
regeneracyjne serum do stóp zapobiega również nadmiernemu rogowaceniu skóry stóp oraz jej nadmiernemu łuszczeniu się.

W opakowaniu znajduje się 125 ml kosmetyku Regenerum regeneracyjne serum do stóp. W skład produktu wchodzi między innymi
mocznik o działaniu nawilżającym, a także nawilżająca prowitamina B5. W składzie znajduje się też regenerująca naskórek witamina E,
która dodatkowo wzmacnia warstwę lipidową skóry, a oprócz tego masło shea i alantoina, a także naturalne oleje odżywcze, w tym olej
arganowy, olej kokosowy oraz olej ze słodkich migdałów. Wspomniane składniki bardzo dobrze koją podrażnioną skórę, a także
wspierają jej regenerację. Formuła pozbawiona jest natomiast dodatku silikonów oraz olejów mineralnych. Szczegółowy skład
kosmetyku podano na jego opakowaniu.

Kosmetyk Regenerum regeneracyjne serum do stóp powinien być stosowany systematycznie, wówczas jego efekty będą najlepiej
zauważalne. Serum najlepiej nanosić na skórę stóp raz dziennie. Wcześniej stopy powinny zostać dokładnie umyte i osuszone. Serum
należy powoli i delikatnie wmasowywać w skórę stóp, a następnie pozostawić do całkowitego wchłonięcia. Dzięki swojej specjalnie
przygotowanej recepturze kosmetyk działa jak kompres na skórę stóp, sprawiając, że staje się ona nawilżona, odżywiona i
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zregenerowana. Jeśli produkt będzie stosowany regularnie, skóra stóp stanie się miękka i zabezpieczona przed ponownym
przesuszaniem się oraz rogowaceniem.

Nie wszyscy powinni korzystać z kosmetyku Regenerum regeneracyjne serum do stóp. Przeciwwskazaniem do jego stosowania jest
nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników. Jeśli pacjent zauważy u siebie objawy, które mogą wskazywać na nadwrażliwość na
kosmetyk, powinien Regenerum regeneracyjne serum do stóp odstawić i skonsultować się z lekarzem.

Opis
Nawilżająco-łagodząca receptura serum dzięki połączeniu składników odżywczych z odbudowującymi olejami. Nawet do przesuszonej,
podrażnionej i zrogowaciałej skóry.

Skutecznie nawilża skórę stóp oraz odbudowuje i wzmacnia jej barierę ochronną, zabezpieczając przed ponownym przesuszeniem czy
rogowaceniem.

Wysokoskoncentrowana formuła zawiera: mocznik, prowitaminę B5, masło shea, witaminę E, alantoinę oraz naturalne oleje: kokosowy,
arganowy, ze słodkich migdałów. Serum nawilża i zmiękcza skórę, sprawiając, że staje się gładka i elastyczna. Dzięki temu Regenerum
zapobiega rogowaceniu i łuszczeniu się skóry oraz chroni ją przed działaniem czynników zewnętrznych. Preparat łagodzi podrażnienia,
przynosząc stopom odczuwalne ukojenie. Serum jest lekkie oraz szybko się wchłania, pozostawiając skórę przyjemną w dotyku.

mocznik i prowitamina B5 intensywnie nawilżają i zmiękczają
masło shea i witamina E regenerują i wzmacniają warstwę lipidową naskórka, chroniąc stopy przed przesuszeniem i czynnikami
zewnętrznymi
alantoina i oleje (kokosowy, arganowy, ze słodkich migdałów) łagodzą podrażnienia, odbudowują i wygładzają naskórek

Produkt nie zawiera olejów mineralnych i silikonów, w tym dozwolonych do stosowania w kosmetykach.

Składniki
Aqua, Cocos Nucifera Oil, Urea, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Butyrospermum Parkii Butter, Ethylhexyl Cocoate, Caprylic/Capric Triglyceride,
Cetyl Alcohol, Prunus Amygdalus Dulcis Oil / Olus Oil / Tocopherol, Glyceryl Stearate SE, Ceteareth-20, Argania Spinosa Kernel Oil,
Panthenol, Allantoin, Tocopheryl Acetate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, DMDM Hydantoin, Parfum

Stosowanie
Sposób użycia: Stosować systematycznie, raz dziennie. Nanieść serum na umytą i osuszoną skórę stóp, a następnie wmasować.

Producent
AFLOFARM FARMACJA POLSKA Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
125

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