
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Sylveco brzozowy balsam z betuliną 300 ml
 

Cena: 39,49 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 300 ml

Postać Balsamy, Mleczka

Producent SYLVECO

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Woda, Olej z pestek winogron, Triglicerydy kwasu kaprylowego i kaprynowego, Sorbitan Stearate & Sucrose Cocoate, Stearynian
glicerolu, Kwas stearynowy, Alkohol cetylostearylowy, Alkohol benzylowy, Betulina, Witamina E, Ekstrakt z aloesu, Guma ksantanowa,
Kwas dehydrooctowy, Lupeol, Kwas oleanolowy, Kwas betulinowy

Charakterystyka

Skóra sucha, wrażliwa, szorstka i łuszcząca się wymaga długotrwałego nawilżenia i natłuszczenia. Olej z pestek winogron,
wiodący składnik balsamu brzozowego, przywróci uczucie elastycznej, miękkiej, gładkiej i zdrowej skóry, a betulina zmniejszy
uczucie swędzenia.
Balsam brzozowy z betuliną powstał na bazie naturalnego oleju z pestek winogron, bogatego w flawonoidy i antyutleniacze,
które wspomagają regenerację, a przede wszystkim znacznie opóźniają efekty starzenia się skóry.
Balsam nie zawiera kompozycji zapachowych - jest hypoalergiczny, nadaje się do każdego rodzaju skóry, szczególnie wrażliwej
i skłonnej do uczuleń.
Główne substancje aktywne - betulina i kwas betulinowy, uzyskiwane z kory brzozy, łagodzą wszelkie podrażnienia i pobudzają
komórki do odnowy. Ekstrakt z aloesu przywraca skórze właściwy poziom nawilżenia, natomiast dodatek witaminy E
zabezpiecza ją przed negatywnym wpływem środowiska.

Działanie

optymalnie natłuszcza, odżywia i wygładza
zapewnia długotrwałe uczucie nawilżenia
odbudowuje i wzmacnia barierę hydrolipidową
hamuje procesy starzenia się skóry przedłużając jej zdrowy, młody wygląd
poprawia kondycję skóry, ujędrnia ją i uelastycznia
likwiduje uczucie swędzenia i ściągnięcia
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łatwo się rozprowadza i wchłania nie pozostawiając tłustej powierzchni

Stosowanie
Termin przydatności kosmetyku po otwarciu: 6 miesięcy.
Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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