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Sylveco wygładzający peeling do twarzy 75 ml
 

Cena: 22,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 75 ml

Postać Peelingi

Producent SYLVECO

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Hypoalergiczny peeling z korundem, stworzony na bazie oleju palmowego, przeznaczony do oczyszczania skóry suchej, dojrzałej,
zmęczonej, wymagającej odnowy. Drobinki ścierające są mocne, ale w połączeniu z delikatną formułą, skutecznie złuszczają martwy
naskórek, nie wywołując podrażnień. Peeling zawiera także cenny olej słonecznikowy, który działa przeciwrodnikowo, opóźniając efekty
starzenia. Systematycznie stosowany zwiększa wchłanianie substancji aktywnych, ujednolica koloryt, a dzięki pobudzeniu mikrokrążenia
zwiększa odżywienie skóry i jej szybszą odnowę.

Przebadany dermatologicznie. Hypoalergiczny. Peeling posiada delikatny, odświeżający zapach olejku z werbeny.
Słonecznik zwyczajny łac. Helianthus annus
Jednoroczna roślina oleista, rosnąca do wysokości nawet 2.5 metra. Pochodzi z Ameryki Północnej, a do Europy została sprowadzona w
XVI wieku. Najbardziej charakterystyczną, a jednocześnie dekoracyjną częścią jest kwiatostan o żółtych języczkowatych kwiatach.
Posiadają one sporą ilość karotenoidów, flawonoidów i są cenione ze swoich właściwości regenerujących. Z nasion słonecznika
pozyskuje się wartościowy olej, który jest bogatym źródłem kwasów tłuszczowych, steroli i tokoferoli.

Cechy

naturalna pielęgnacja: korund, słonecznik zwyczajny, werbena

Składniki
Elaeis Guineensis Oil, Alumina, Cera Alba, Lauryl Glucoside, Zea Mays Starch, Helianthus Annus Seed Oil, Tocopheryl Acetate, Benzyl
Alcohol, Dehydroacetic Acid, Litsea Cubeba Fruit Oil

Stosowanie
Sposób użycia: stosować 1-2 razy w tygodniu, w zależności od potrzeb. Masować delikatnie skórę twarzy ok. 2 minuty, omijając okolice
oczu, po czym dokładnie spłukać ciepłą wodą, Nie zaleca się stosować peelingu przy cerze naczynkowej, z objawami trądziku
różowatego.
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Producent
SYLVECO Piela Radosław

Zawartość opakowania
75

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