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Regenerum serum regeneracyjne do rąk 50 ml
 

Cena: 14,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Serum

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Nawilżająco-ochronna moc lilii wodnej uzupełniona odbudowującym olejem z róży i odżywczymi witaminami. Nawet do bardzo
przesuszonej skóry rąk.

Regenerum regeneracyjne serum do rąk przywraca skórze miękkość, jednocześnie chroniąc ją przed czynnikami zewnętrznymi i
przeciwdziałając procesom starzenia.
Obecny w składzie olej z róży zapewnia odbudowę warstwy lipidowej naskórka, intensywnie regenerując przesuszoną i podrażnioną
skórę rąk. Formuła serum została wzbogacona również o kompleks, zawierający wyciąg z lilii wodnej i lipoaminokwas, który przywraca
hydrolipidową barierę ochronną i wpływa kojąco na skórę, redukując uczucie dyskomfortu spowodowanego czynnikami zewnętrznymi,
takimi jak mróz, promieniowanie UV czy detergenty. Witaminy A i E oraz prowitamina B5 działają łagodząco, a także skutecznie
nawilżają i odżywiają skórę, przywracając jej gładkość i elastyczność. Dodatkowo serum korzystnie wpływa na utrzymanie jędrności
skóry dłoni, pomaga chronić ją przed fotostarzeniem oraz redukuje drobne przebarwienia.
Regenerum regeneracyjne serum do rąk może być stosowane okresowo jako kuracja lub przez cały rok, w zależności od indywidualnych
potrzeb.

Przebadany dermatologicznie. Nie zawiera alkoholu ani sztucznych barwników.

Cechy

wyciąg z lilii wodnej i lipoaminokwas intensywnie nawilża, koi i przywraca hydrolipidową barierę ochronną
olej z róży zapewnia odbudowę warstwy lipidowej naskórka, regeneruje i koi podrażnioną skórę
witaminy A i E oraz prowitamina B5 przywracają skórze gładkość i elastyczność

Składniki
Aqua, Octyldodecanol, Cetearyl Ethylhexanoate, Cetyl Alcohol, Glycerin, Panthenol, Glyceryl Stearate Citrate, Stearyl Alcohol, Petrolatum,
Rosa Moschata Seed Oil, Glyceryl Stearate, Polyacrylamide/ Hydrogenated Polydecene/ Laureth-7, Phenoxyethanol/ Ethylhexylglycerin,
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Sodium Palmitoyl Proline/ Nymphaea Alba Flower Extract/ Butylene Glycol/ Dipropylene Glycol, Retinyl Palmitate/ Arachis Hypogaea Oil/
Tocopherol, Tocopherol, Acrylates/ C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Parfum, Disodium EDTA, Sodium Hydroxide, BHA, Lactic Acid

Stosowanie
Sposób użycia: Stosować kilka razy dziennie, delikatnie wmasowując w skórę dłoni.

Przechowywanie
W oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Nie chłodzić, nie zamrażać.

Przeciwwskazania
Ostrzeżenia: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu. Tylko do użytku zewnętrznego. Unikać
kontaktu z oczami i uszkodzoną skórą. Nie stosować po upływie terminu ważności.

Producent
AFLOFARM FARMACJA POLSKA Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
50

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

Galeria
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