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Svr Sebiaclear żel do mycia 400 ml
 

Cena: 48,69 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 400 ml

Postać Żele

Producent SVR

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Svr Sebiaclear w postaci żelu do mycia jest produktem o delikatnej składzie, który może być stosowany na skórę twarzy i
całego ciała, w tym między innymi na dekolt czy plecy. W składzie produktu nie znajdują się barwniki i parabeny, a także mydło.
Kosmetyk Svr Sebiaclear oprócz tego jest bardzo łagodny dla skóry i nie powoduje efektu wysuszającego, a przy tym zapobiega
podrażnieniom skóry. Kosmetyk ogranicza również nadmierną produkcję sebum. Po zastosowaniu kosmetyku skóra staje się dokładnie
oczyszczona, a przy tym przyjemnie świeża i lekko zmatowiona.

Na co jest żel myjący Svr Sebiaclear? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest codzienne oczyszczanie skóry i porów. Aksamitna
żelowa pianka Svr Sebiaclear dokładnie myje skórę i oczyszcza ją z zanieczyszczeń oraz nadmiaru sebum, a przy tym nie przyczynia się
do wysuszenia skóry. Produkt sprawdzi się w przypadku skóry mieszanej, poza tym znajduje zastosowanie przy skórze wrażliwej, a
także przy skórze tłustej, która ma skłonność do zmian trądzikowych. Funkcją żelu do mycia Svr Sebiaclear jest delikatne oczyszczanie
skóry oraz łagodne złuszczanie martwego naskórka, dzięki czemu kosmetyk odblokowuje pory. Działanie Svr Sebiaclear w postaci żelu
do mycia polega też na usuwaniu sebum i nagromadzonych na powierzchni skóry zanieczyszczeń.

W opakowaniu znajduje się 400 ml żelu do mycia Svr Sebiaclear. W skład kosmetyku wchodzą substancje o działaniu oczyszczająco-
złuszczającym. Formuła żelu do mycia Svr Sebiaclear obejmuje glukonolakton, którego działanie polega na oczyszczaniu oraz
odblokowaniu porów. W składzie kosmetyku znaleźć można również Mat SR (0,5%), którego działanie polega na regulacji wytwarzania
sebum. Dzięki natomiast zawartości w składzie żelu myjącego Svr Sebiaclear specjalnego, delikatnego środka oczyszczającego,
kosmetyk dobrze oczyszcza skórę twarzy i ciała, dbając jednocześnie o zachowanie jej równowagi. W składzie produktu nie znajduje się
natomiast mydło, parabeny czy barwniki, które mogłyby skórę wysuszać i podrażniać. Szczegółowy skład kosmetyku sprawdzić można
na jego opakowaniu.

W jaki sposób należy stosować kosmetyk Svr Sebiaclear w postaci żelu do mycia? Z kosmetyku można korzystać codziennie. Zaleca
się aplikację odpowiedniej ilości żelu na wilgotną skórę, a następnie masowanie skóry, aż powstanie piana z żelu. Następnie należy
kosmetyk spłukać obfitą ilością wody. Po zastosowaniu produktu skóra staje się przyjemnie oczyszczona i lekko zmatowiona, a
dodatkowo żel pozostawia przyjemne uczucie świeżości i zapobiega podrażnieniom naskórka i tym samym nawrotom skórnych
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niedoskonałości.

Kosmetyk Svr Sebiaclear w postaci żelu myjącego ma delikatną formułę, jednak jest to produkt, który ma również przeciwwskazania,
więc nie wszyscy powinni go stosować. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na choć jeden ze składników produktu. Jeśli zatem
pacjent zastosuje kosmetyk i pojawią się u niego objawy reakcji alergicznej, powinien zaprzestać dalszego stosowania produktu i
zasięgnąć porady lekarza.

Charakterystyka

Myjący żel pianka bez mydła oczyszczająca pory. Aksamitna pianka myje i oczyszcza nie wysuszając skóry, usuwa
zanieczyszczenia i nadmiar sebum, oczyszcza pory. Skóra tłusta i wrażliwa, trądzikowa.
Do twarzy i ciała.
Bez barwników.
Bez parabenów.

Stosowanie
Masować wilgotną skórę. Doprowadzić do powstania piany. Obficie spłukać. Unikać kontaktu z oczami.

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