
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Regenerum serum regeneracyjne do paznokci 5 ml
 

Cena: 17,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 5 ml

Postać Odżywki do paznokci

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Regenerum regeneracyjne serum do paznokci to produkt przeznaczony dla osób z bardzo kruchymi, osłabionymi i mocno
zniszczonymi paznokciami. Regeneracyjne serum zabezpiecza paznokcie i otaczający je naskórek przed uszkodzeniami
mechanicznymi, wzmacniając jednocześnie i utwardzając płytkę, a także wygładzając jej powierzchnię i wyrównując jej koloryt. Produkt
sprawdza się bardzo dobrze między innymi w formie kuracji regenerującej – w przypadku płytki paznokcia, która została osłabiona
tipsami, żelem czy lakierem hybrydowym.

Na co jest kosmetyk Regenerum regeneracyjne serum do paznokci? Wskazaniem do jego stosowania są osłabione i mocno zniszczone
paznokcie z tendencją do pękania, kruszenia się czy też rozdwajania. Produkt wzmacnia paznokcie i przyczynia się do utwardzenia ich
płytki, tworząc na niej „tarczę ochronną”, która zabezpiecza przed działaniem czynników zewnętrznych. Kosmetyk utrzymuje się na
paznokciach około 7 dni, zapewniając im ochronę przed pękaniem, kruszeniem się czy też rozdwajaniem. Funkcją regeneracyjnego
serum do paznokci Regenerum jest nawilżanie płytki paznokci, jej wzmacnianie i wspieranie regeneracji. Kosmetyk przywraca naturalną
elastyczność nawet bardzo zniszczonym i osłabionym paznokciom, dzięki czemu stają się mocniejsze, zdrowiej wyglądające i bardziej
odporne na uszkodzenia.

W skład kosmetyku wchodzi skomponowana w przemyślany sposób kompozycja składników pochodzenia naturalnego. Regenerum
regeneracyjne serum do paznokci to połączenie oleju z orzeszków makadamia, oleju ze słodkich migdałów, a także oleju z pestek
winogron i olejku cytrynowego. Całość wzbogacono o witaminy A i E, które zapewniają płytce paznokcia i otaczającemu ją naskórkowi
ochronę przed działaniem czynników zewnętrznych oraz intensywnie je pielęgnują. Receptura nie zawiera alkoholu, sztucznych
barwników, formaldehydu czy parabenów. Olejek cytrynowy przyczynia się do przywrócenia płytce paznokcia naturalnego i zdrowego
wyglądu, jednocześnie wyrównując jej koloryt i rozjaśniając przebarwienia. Olej ze słodkich migdałów odżywia skórki i przyczynia się do
przyspieszenia regeneracji paznokcia. Olej z pestek winogron sprawia, że płytka staje się bardziej elastyczna, a jej powierzchnia
wygładzona – dodatkowo łagodzi podrażnienia. Olej z orzeszków makadamia wpływa korzystnie na kondycję płytki paznokciowej,
wzmacniając ją i nawilżając. Dodatek witaminy A i E zapewnia płytce paznokcia i otaczającym ją skórkom dodatkową ochronę przed
działaniem czynników uszkadzających.
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Produkt jest dostępny w opakowaniu zawierającym 5 ml serum do paznokci. Opakowanie jest wyposażone w specjalny pędzelek, który
ułatwia aplikację serum – a także jego delikatne wmasowanie w płytkę i skórki. Kosmetyk Regenerum regeneracyjne serum do
paznokci należy stosować zgodnie ze wskazówkami producenta. Produkt do paznokci można wykorzystywać okresowo, w przypadkach
znacznego osłabienia płytki, jak również przez cały rok, jeśli jest taka potrzeba. Kosmetyk należy aplikować na oczyszczone i osuszone
paznokcie, z których wcześniej usunięto lakier. Po aplikacji powinno się wmasować preparat w płytkę paznokcia oraz naskórek,
wykorzystując dołączony do opakowania pędzelek, a następnie pozostawić całość do wyschnięcia. Delikatny masaż pędzelkiem
pozwala nie tylko na dobre rozprowadzenie produktu, ale również znaczne przyspieszenie wchłaniania składników aktywnych
kosmetyku. W ten sposób pobudza się ponadto macierz paznokcia, co korzystnie wpływa na wzrost płytki.

Kosmetyk jest przebadany dermatologicznie. Regenerum regeneracyjne serum do paznokci posiada jednak również przeciwwskazania
do stosowania. Kosmetyk nie powinien być stosowany w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników i jest
przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego, w miejscu wskazanym przez producenta (płytka paznokcia i otaczający ją naskórek).
Produkt należy stosować zgodnie z zaleceniami i unikać jego kontaktu z oczami bądź uszkodzoną skórą. Produkt Regenerum
regeneracyjne serum do paznokci nie powinien być używany, gdy minie termin jego ważności.

Opis
Wzmacniająca receptura serum wzbogacona połączeniem olejów o właściwościach odbudowujących, z odżywczymi witaminami A i E.
Nawet do bardzo osłabionych paznokci.

Regenerum regeneracyjne serum do paznokci wzmacnia płytkę paznokcia, zapobiegając jej rozdwajaniu oraz pielęgnuje otaczający
naskórek

Starannie dobrana kompozycja witamin A i E oraz naturalnych olejów: z orzeszków makadamia, cytrynowego, z pestek winogron oraz
słodkich migdałów, o silnych właściwościach odbudowujących i regenerujących, została dodatkowo wzbogacona żywicą z drzewa
mastyksowego, zwaną kryształowymi łzami. Ten wyjątkowy składnik pobudza syntezę twardych keratyn, które są budulcem paznokcia i
pełnią funkcję podporową. W rezultacie paznokcie stają się jeszcze grubsze, mocniejsze i odporne na uszkodzenia. Nowa receptura z tak
wysoką zawartością odżywczych olejów sprawia, że nawet kruche i łamliwe paznokcie są w pełni zregenerowane, odzyskują naturalną
elastyczność, a także stają się mocne i zdrowsze. Dodatkowo zastosowane w preparacie witaminy A i E chronią przed szkodliwym
działaniem czynników zewnętrznych, a olej cytrynowy wpływa na rozjaśnienie przebarwień, przywracając paznokciom naturalny i piękny
wygląd.

Praktyczne i łatwe w użyciu opakowanie pozwala na precyzyjną aplikację produktu zarówno w obrębie paznokcia, jak i otaczającego
naskórka. Codzienny masaż delikatnym pędzelkiem umożliwia lepszą penetrację składników aktywnych oraz pobudza macierz
paznokcia, wpływając pozytywnie na jego wzrost.

żywica z drzewa mastyksowego zwiększa grubość paznokci, dzięki czemu stają się jeszcze mocniejsze i bardziej odporne na
uszkodzenia
witaminy A i E oraz oleje (z orzeszków makadamia, pestek winogron oraz słodkich migdałów) intensywnie odżywiają, wzmacniają i
nawilżają płytkę paznokcia, zapobiegając jej rozdwajaniu
olej cytrynowy rozjaśnia przebarwienia przywracając paznokciom naturalny i zdrowy kolor

Cechy

nowa receptura
żywica z drzewa mastyksowego

Składniki
Macadamia Integrifolia Seed Oil, Vitis Vinifera Seed Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Silica, Helianthus Annuus Seed Oil/ Citrus Limon
Peel Extract, Retinyl Palmitate, Caprylic/Capric Triglyceride, Tocopherol, Tocopheryl Acetate, Caprylyl Glycol/ Glyceryl Caprylate/
Ethylhexylglycerin, Caprylic/Capric Triglyceride/Pistacia Lentiscus Gum, Parfum

Stosowanie
Sposób użycia: Preparat może być używany okresowo jako kuracja lub przez cały rok, w zależności od indywidualnych potrzeb. Produkt
należy aplikować po uprzednim oczyszczeniu płytki paznokciowej (zmyć lakier, jeśli jest nałożony). Po aplikacji delikatnie wmasować
nałożony preparat w płytkę paznokcia i otaczający go naskórek za pomocą pędzelka. Pozostawić do wyschnięcia.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C.
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Przeciwwskazania
Ostrzeżenia: Tylko do użytku zewnętrznego. Nie stosować u dzieci. Unikać kontaktu z oczami i uszkodzoną skórą. W razie dostania się
preparatu do oczu, natychmiast spłukać wodą. Nie stosować po upływie terminu trwałości.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.

Producent
AFLOFARM FARMACJA POLSKA Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
5

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

Galeria
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