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Svr Sensifine Baume Demaquillant oczyszczający balsam do
demakijażu 100 ml
 

Cena: 44,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Balsamy, Mleczka

Producent SVR

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
LAB18.11/B.59 – INGREDIENTS (CONTAINS): ISOPROPYL PALMITATE, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER, COCOS NUCIFERA
(COCONUT) OIL, C10-18 TRIGLYCERIDES, PEG-7 GLYCERYL COCOATE, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED WAX,
HYDROGENATED VEGETABLE OIL, PENTAERYTHRITYL TETRA-DI-T-BUTYL HYDROXYHYDROCINNAMATE, CITRIC ACID.

Charakterystyka

Do skóry wrażliwej, reaktywnej, nietolerancyjnej i polialergicznej. Do skóry poddanej czynnikom drażniącym (zanieczyszczenia,
zimno). Do stosowania na twarz, oczy, usta.
Ten oleisty balsam to produkt do demakijażu, który rewolucjonizuje oczyszczanie skóry nadreaktywnej.
Minimalistyczna formuła zawiera jedynie 9 składników, które zapewniają dwukierunkowe działanie: delikatne ale skuteczne
oczyszczenie skóry nawet najbardziej wrażliwej oraz ukojenie wszelkich podrażnień i dyskomfortu.
Forma oleistego balsamu o kokosowym zapachu idealnie rozprowadza się na skórze, rozpuszcza makijaż wodoodporny i
dogłębnie oczyszcza. W kontakcie z wodą zmienia się w delikatną emulsję pozwalającą usunąć wszelkie, najdrobniejsze cząstki
zanieczyszczeń. Po spłukaniu wodą na skórze pozostaje ochronny, nietłusty film, który zapewnia skórze odpowiednie nawilżenie.
Skóra jest czysta, ukojona i nawilżona.

Usuwa 99.95% miejskich zanieczyszczeń podczas 1 aplikacji (1)
Delikatnie usuwa makijaż: 100% (2)
Nawilża skórę: 100% (2)

(1) Badanie kliniczne, 11 badanych, 1 aplikacja. (2) Samoocena, 12 badanych, 21 dni, codzienna aplikacja.

Zanieczyszczenia powietrza, makijaż, podrażniające czynniki zewnętrzne (zimno, wiatr) sprawiają, że skóra nadwrażliwa
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potrzebuje natychmiastowej pomocy w przywróceniu jej komfortu. Pierwszym, niezbędnym krokiem właściwej pielęgnacji jest
oczyszczenie skóry. .
SENSIFINE Baume démaquillant – balsam do demakijażu zawiera aż 45% składników nawilżających, które delikatnie usuwają
makijaż respektując potrzeby skóry nadwrażliwej. Skutecznie i dogłębnie zmywa wszelkie zanieczyszczenia ze skóry a
zmysłowa konsystencja sprawia iż ten etap pielęgnacji dostarcza przyjemnych doznań.
Ultra-minimalistyczna formuła, zawiera tylko 9 niezbędnych składników:

Palmitynian izopropylu: emolient pochodzenia roślinnego, natychmiastowo nawilża
Masło Shea: uznany składnik roślinny, ma działanie odżywcze i łagodzące, chroni skórę przed wnikaniem czynników
drażniących
Olej kokosowy: tłoczony na zimno, jeden z najcenniejszych olejów roślinnych, nawilża i odżywia skórę, zawiera wiele
cennych kwasów tłuszczowych, witamin i minerałów
C10-18 triglicerydy: składnik pochodzenia roślinnego o właściwościach emoliencyjnych, zapewnia zmysłową
konsystencję
PEG 7 kokosan glicerolu: delikatny składnik myjący, usuwa makijaż
Wosk słonecznikowy: naturalny wosk ze słonecznika, zapewnia miękkość i jedwabistą gładkość skórze, pozostawia film
ochronny
Olej roślinny: w formie uwodornionej odpowiada za roztapiającą się kremowo-oleistą konsystencję balsamu
Przeciwutleniacz: zabezpiecza formułę przed utlenianiem składników
Kwas cytrynowy: utrzymuje odpowiednie pH w kosmetyku

Nie zawiera substancji zapachowych. Hipoalergiczny.
Niekomedogenny.
Skuteczność udowodniona pod kontrolą dermatologiczną i okulistyczną.
Nie szczypie w oczy. Odpowiedni dla osób noszących szkła kontaktowe.

Stosowanie
Rozprowadzić balsam na suchej skórze twarzy, delikatnie wmasować zwracając szczególną uwagę na obszary z makijażem. Następnie
zwilżyć wodą, aby powstała oleista emulsja. Dokładnie spłukać. Jeżeli balsam w tubie stał się zbyt płynny można przed użyciem
schłodzić w lodówce

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