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Svr Sensifine Nutri - Baume kojący balsam o działaniu
odżywczym 40 ml
 

Cena: 52,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 40 ml

Postać Balsamy, Mleczka

Producent SVR

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
LAB19.06/A.30 - INGREDIENTS (CONTAINS) : AQUA/WATER/EAU, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER, SQUALANE, BEHENYL
ALCOHOL, BEHENETH-25, 1,2-HEXANEDIOL, PANTHENOL, CAPRYLYL GLYCOL, CITRIC ACID, SODIUM POLYACRYLATE

Lista składników może ulec zmianie; rekomendujemy sprawdzać skład bezpośrednio na opakowaniu kupowanego produktu

Charakterystyka

Dla każdego rodzaju skóry wrażliwej, polialergicznej i nadreaktywnej.
Do skóry suchej, bardzo suchej, odwodnionej. Do stosowania na twarz.
Skuteczny, bardzo bezpieczny dla skóry nawet najbardziej wrażliwej, przyjemny w stosowaniu.
Sensifine Nutri Baume to jedwabisty balsam, który posiada minimalistyczną formułę złożoną tylko z 10 składników, w 95%
pochodzenia naturalnego. Z ogromną uwagą i pod restrykcyjną kontrolą dermatologiczną zostały dobrane substancje aktywne,
które są w stanie natychmiastowo ukoić i intensywnie nawilżyć delikatną i nadwrażliwą skórę.
Odżywcza, kremowa konsystencja wzbogacona masłem shea wtapia się w skórę, pozostawiając na niej delikatny film,
zapewniający 24-godzinne nawilżenie. Produkt nie tylko dba o komfort nadwrażliwej skóry, ale także o środowisko. Aluminiowe
opakowanie balsamu nadaje się do recyklingu.
Balsam Nutri Baume może być stosowany także jako krem do rąk.

Zmniejsza dyskomfort skóry o 65% po 1 aplikacji (1)
Koi skórę: 100% (2)
Intensywnie odżywia skórę: 100% (2)

(1) Badanie kliniczne, 23 badanych, 1 aplikacja. (2) Samoocena, 23 badanych, 21 dni, aplikacja dwa razy dziennie.
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Receptura SENSIFINE Nutri-Baume jest bardzo restrykcyjna i bezkompromisowa. Łączy w sobie Pantenol oraz kompleks
odżywczy 30% (w tym masło shea oraz skwalan), skuteczne koi podrażnienia i nawilża skórę przy zachowaniu maksymalnej
tolerancji. Zmysłowa konsystencja jest przyjemna w stosowaniu.
Ultra-minimalistyczna formuła, zawiera tylko 10 niezbędnych składników, które w 95% są pochodzenia naturalnego.

Oczyszczona woda.
Masło shea: ma działanie odżywcze i łagodzące, chroni skórę przed wnikaniem czynników drażniących
Skwalan: pochodzenia roślinnego (z trzciny cukrowej) jest produkowany przez naszą skórę; doskonale przenika do
głębszych warstw skóry, wygładza , nawilża i stymuluje komórki do samoregeneracji
Alkohol benehylowy: alkohol tłuszczowy, emulgator o właściwościach emoliencyjnych, odpowiada za kremową
konsystencję; wygładza skórę i utrzymuje wilgoć
Beheneth-25: emulgator pochodzenia roślinnego, poprawia stabilność kosmetyku
1.2 Heksanediol: składnik o podwójnym działaniu- stabilizuje formułę oraz działa nawilżająco
Pantenol: wiodący składnik aktywny (prowitamina B5), ma właściwości łagodzące, przeciwzapalne i antybakteryjne;
działa pielęgnacyjnie i kojąco na podrażnienia, łagodzi świąd i pieczenie skóry
Glikol kaprylowy: zabezpiecza kosmetyk przed rozwojem mikroorganizmów, zatrzymuje wodę, zmiękcza i wygładza
skórę
Kwas cytrynowy: utrzymuje odpowiednie pH w kosmetyku
Poliakrylan sodu: stabilizuje emulsję, zapewnia efekt gładkiej i przyjemnej w dotyku skóry

Skuteczność udowodniona na skórze nadwrażliwej, polialergicznej, pod kontrolą dermatologiczną.
Nie zawiera substancji zapachowych. Fizjologiczne pH. Hipoalergiczny. Niekomedogenny.

Stosowanie
Nakładać rano i wieczorem na oczyszczoną skórę twarzy i szyi. Doskonała baza pod makijaż.

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