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Sylveco kremowy żel do ciała 300 ml
 

Cena: 25,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 300 ml

Postać Żele

Producent SYLVECO

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Hypoalergiczny, kremowy żel do mycia ciała z cytrusową nutą zapachową, pochodzącą od naturalnego olejku eterycznego z werbeny
egzotycznej. Zawiera bardzo łagodne, ale jednocześnie skuteczne środki myjące, które nie podrażniają nawet najbardziej wrażliwej
skóry. Żel posiada fizjologiczne pH, łatwo tworzy pianę, dokładnie oczyszczając skórę i ją odświeżając. W składzie znalazły się składniki
o działaniu zmiękczającym i odbudowującym barierę lipidową, a ekstrakt z liści ruty zwyczajnej poprawia kondycję skóry skłonnej do
zaczerwienienia. Codzienne stosowanie żelu pod prysznicem, czy w czasie kąpieli, wspomaga regenerację przesuszonej skóry,
pozostawiając ją elastyczną i gładką.

Przebadany dermatologicznie. Hypoalergiczny. Żel do ciała posiada delikatny, cytrusowy zapach olejku z werbeny egzotycznej.

Składniki aktywne:
Gliceryna - jest składnikiem o właściwościach nawilżających. Posiada dobre zdolności penetracyjne, dzięki czemu zwiększają transport
składników aktywnych w głąb skóry. Jest wysoce higroskopijna w związku z czym skutecznie zwiększa zdolność wiązania i
zatrzymywania wody w naskórku.
Masło avocado - niezwykle bogate źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych, potasu oraz witamin A, B, D i E. Silnie nawilża, odżywia i
ujędrnia skórę, pomaga w jej regeneracji. Niweluje podrażnienia skóry wywołane czynnikami zewnętrznymi (np. promieniami UV, suchym
powietrzem, zimnem).
Ekstrakt z ruty zwyczajnej - zawiera flawonoidy (przede wszystkim rutynę), witaminę C, kwasy organiczne. Zapobiega degradacji
kolagenu i elastyny, ma właściwości przeciwutleniające (antyoksydacyjne). Poprawia kondycję skóry skłonnej do zaczerwienienia,
cienkiej i delikatnej.
Panthenol - jest o substancja silnie higroskopijna, działa nawilżająco. Dzięki swojej niskocząsteczkowej budowie posiada duże
powinowactwo do keratyny - podstawowego białka budującego skórę. Łatwo wnika w jej głąb, gdzie ulega przekształceniu w kwas
pantotenowy, czyli właściwą witaminę B5. Jako związek aktywny i łagodzący, przyspiesza procesy regeneracji naskórka, chroni i
pielęgnuje skórę wrażliwą i skłonną do podrażnień.
Kwas mlekowy - jest jednym z głównych składników NMF (naturalnego czynnika nawilżającego w skórze i włosach). Poprawia koloryt i
strukturę skóry, stymuluje produkcję ceramidów, a także wpływa na produkcję kolagenu.
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Oleinian glicerolu - emolient i emulgator o działaniu nawilżającym, natłuszczającym, nadaje skórze miękkość i gładkość.
Olejek z werbeny egzotycznej - posiada zapach cytrusowo-słodko-kwiatowy. Koi i łagodzi podrażnienia.

Cechy

delikatnie myje i pielęgnuje
wspomaga regenerację skóry
chroni przed wysuszeniem
ziołowa pielęgnacja: ruta zwyczajna, masło avocado, olej rokitnikowy

Składniki
Aqua, Lauryl Glucoside, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Persea Gratissima Butter, Panthenol, Ruta Graveolens Leaf Extract, Lactic
Acid, Glyceryl Oleate, Cyamopsis Tetragonoloba Gum, Sodium Benzoate, Hippophae Rhamnoides Oil, Litsea Cubeba Fruit Oil

Stosowanie
Sposób użycia i wskazania: codzienna pielęgnacja każdego rodzaju skóry w czasie kąpieli i pod prysznicem. Niewielką ilość żelu nanieść
na gąbkę lub myjkę, delikatnie rozsmarować zwilżoną skórę kolistymi ruchami, aż do uzyskania piany. Dokładnie spłukać wodą.

Producent
SYLVECO Piela Radosław

Zawartość opakowania
300

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