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Svr Sebiaclear płyn micelarny 400 ml
 

Cena: 55,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 400 ml

Postać Płyny micelarne

Producent SVR

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Svr Sebiaclear w postaci płynu micelarnego jest produktem łagodnym dla skóry twarzy, który pozostawia skórę świeżą,
jednocześnie nie przyczyniając się do jej wysuszenia. Produkt w swoim składzie nie zawiera mydła, poza tym nie znajdziemy w nim
alkoholu, barwników czy parabenów. Jest hipoalergiczny i nie wymaga spłukiwania.

Na co jest Svr Sebiaclear w postaci płynu micelarnego? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest codzienne oczyszczanie skóry
twarzy, a także delikatne i skuteczne zarazem zmywanie makijażu. Kosmetyk bardzo dobrze sprawdzi się między innymi w przypadku
skóry mieszanej, ale można wykorzystać go również z powodzeniem przy skórze tłustej, która ma skłonność do trądziku, a nawet przy
skórze wrażliwej oraz skórze problematycznej. Funkcją Svr Sebiaclear w postaci płynu micelarnego jest wspomaganie usuwania z
powierzchni twarzy zgromadzonych zanieczyszczeń, a także wspomaganie oczyszczania skóry z nadmiaru sebum oraz z makijażu
(również tego wodoodpornego). Można wykorzystać produkt przy swojej rutynie pielęgnacyjnej zarówno rano, aby oczyścić skórę i
przygotować ją do dalszej pielęgnacji, jak i wieczorem, aby zmyć makijaż i zanieczyszczenia zgromadzone na skórze przez cały dzień.

W opakowaniu znajduje się 400 ml płynu micelarnego Svr Sebiaclear. W skład płynu micelarnego wchodzą składniki, które delikatnie
oczyszczają skórę z zanieczyszczeń, martwego naskórka i kosmetyków. W składzie produktu znaleźć można glukonolakton, którego
działanie polega na oczyszczaniu naskórka oraz odblokowywaniu porów, a także micele, których zadaniem jest oczyszczanie naskórka
oraz usuwanie makijażu (również tego wodoodpornego).

Jak stosować płyn micelarny Svr Sebiaclear? Kosmetyk przeznaczony jest do codziennego oczyszczania twarzy. Można wykorzystać
go do zmywania makijażu. Aby prawidłowo skorzystać z produktu, należy nanieść jego niewielką ilość na płatek kosmetyczny, a
następnie nasączony płatek kosmetyczny zastosować do delikatnego przemywania skóry twarzy. Składniki zawarte w płynie
micelarnym są delikatne dla skóry, ale jednocześnie skutecznie ją oczyszczają, dlatego nie ma potrzeby mocnego „tarcia” wacikiem
kosmetycznym o naskórek. Kosmetyk nie wymaga również spłukiwania ze skóry. Płyn micelarny można wykorzystać z powodzeniem
nie tylko do oczyszczania skóry z makijażu twarzy, ale również do bezpiecznego zmywania makijażu oczu. Po zastosowaniu kosmetyk
Svr Sebiaclear w postaci płynu micelarnego nie tylko pozostawia skórę dokładnie oczyszczoną, ale również sprawia, że jest ona
przyjemnie odświeżona. Nawet regularnie stosowany 2 razy dziennie płyn micelarny Svr Sebiaclear nie będzie poza tym przesuszał
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skóry, a jednocześnie zadba o usuwanie z jej powierzchni nadmiaru sebum i odblokowanie porów.

Kosmetyk Svr Sebiaclear w postaci płynu micelarnego jest hipoalergiczny i bardzo delikatny dla skóry, co jednak nie oznacza, że nie ma
przeciwwskazań. Nie należy z niego korzystać w przypadku nadwrażliwości na choć jeden z jego składników, dlatego wystąpienie reakcji
alergicznej po zastosowaniu wyrobu stanowi wskazanie do jego odstawienia oraz konsultacji z lekarzem.

Charakterystyka

Oczyszczający płyn micelarny myje i matuje.
Jednym gestem oczyszcza, myje usuwa makijaż.
Usuwa zanieczyszczenia i nadmiar sebum nie wysuszając skóry. Pozostawia czystą, świeżą i matową skórę.

Stosowanie
Aplikować płatkiem kosmetycznym. Nie spłukiwać.

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