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Svr Topialyse palpebral micelarny żel do demakijażu
wrażliwej, suchej i podrażnionej skóry okolic oczu 125 ml
 

Cena: 42,59 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 125 ml

Postać Żele

Producent SVR

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
LAB15.14/B.12 – INGREDIENTS (CONTAINS) : AQUA (PURIFIED WATER), PROPANEDIOL, PEG-6 CAPRYLIC/CAPRIC GLYCERIDES,
PEG-7 GLYCERYL COCOATE, PENTYLENE GLYCOL, POLYSORBATE 20, NIACINAMIDE, 1,2-HEXANEDIOL, ACRYLATES/C10-30 ALKYL
ACRYLATE CROSSPOLYMER, SODIUM HYDROXIDE, CETRIMONIUM BROMIDE

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

Charakterystyka

Ultra kojący, micelarny żel do demakijażu wrażliwej, suchej i podrażnionej skóry okolic oczu.
Do nadwrażliwej, suchej, podrażnionej skóry powiek i konturu oczu. Odpowiedni dla osób noszących szkła kontaktowe.

Zmywa makijaż wodoodporny.
Kojący żel micelarny do demakijażu posiada odświeżającą, żelową konsystencję, która jest zdecydowanie wygodniejszą formą
niż produkty do demakijażu na bazie wody.

Zawiera niacynamid i składniki nawilżające, które intensywnie koją i przywracają funkcję ochronną bariery naskórkowej.
Można go stosować przy użyciu płatka kosmetycznego lub bez.
90%(1): usuwa wszelkie ślady makijażu
85%(1): zapewnia świeże spojrzenie
+71%(2): koi skórę

(1) Samoocena, 20 badanych, 21 dni, aplikacja dwa razy dziennie.
(2) Badanie kliniczne, 20 badanych, 21 dni, aplikacja dwa razy dziennie.
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Skóra okolic oczu jest 4-krotnie cieńsza od reszty skóry twarzy, a do tego bardzo wrażliwa. Tym samym jest bardziej podatna na
zewnętrzne czynniki drażniące, wywołujące alergie oraz podrażnienia
Niezbędnym krokiem właściwej pielęgnacji jest dokładne ale delikatne oczyszczanie skóry aby zminimalizować reaktywność i
przywrócić pełen komfort.
Micelarny żel do demakijażu oczu PALPEBRAL By Topialyse to minimalistyczna formuła złożona z 11 składników – tylko tych
niezbędnych do stworzenia skutecznej receptury łączącej wysoką skuteczność z optymalną tolerancją.

Niacynamid – koi podrażnienia, łagodzi, zapewnia uczucie komfortu, przywraca funkcję ochronną bariery naskórkowej a 
kompleks nawilżający – zapewnia odpowiednie nawilżenie i uczucie świeżości;

Testowany pod kontrolą dermatologiczną i okulistyczną na nadwrażliwych oczach. Odpowiedni dla osób noszących szkła
kontaktowe.

Stosowanie
Nanieść niewielką ilość produktu na płatek kosmetyczny. Nałożyć na powiekę zamkniętego oka. Pozostawić na kilka sekund po czym
delikatnie, bez pocierania wytrzeć powiekę w kierunku skroni. Może być stosowany także bez użycia płatka kosmetycznego .

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