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Sylveco żel do mycia twarzy tymiankowy 150 ml
 

Cena: 20,69 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Żele do mycia twarzy

Producent SYLVECO

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Naturalny oczyszczający żel do mycia twarzy z kwasem jabłkowym o aktywnym działaniu wygładzającym i rozjaśniającym. Zawiera
bardzo łagodny, ale jednocześnie skuteczny środek myjący, który nie podrażnia nawet najbardziej wrażliwej skóry. Usuwa
zanieczyszczenia i nadmiar sebum, delikatnie złuszcza martwy naskórek i reguluje procesy odnowy o komórek. Żel został wzbogacony
olejkiem i ekstraktem z tymianku, które posiadają właściwości kojące. Systematyczne stosowanie pozwala zachować gładką, zdrową
skórę o równomiernym kolorycie. Wskazania: do codziennej pielęgnacji cery łuszczącej się, zaczerwienionej i podrażnionej.

Olejek tymiankowy - jego głównymi składnikami są tymol i karwakrol. Posiada bardzo silne właściwości łagodzące podrażnienia.
Pomocny w pielęgnacji cery trądzikowej, zaczerwienionej. Działa na skórę oczyszczająco i tonizująco, wspomaga regenerację. Jest
zaliczany do antyoksydantów.

Kwas jabłkowy - kwas alfa-hydroksylowy (AHA), obecny w wielu niedojrzałych owocach (np. jabłkach, winogronach). Hamuje procesy
tworzenia się zaskórników, zmniejsza nadmierne rogowacenie naskórka, zapobiega rozwojowi patogennej mikroflory na skórze, łagodzi
podrażnienia. Działa delikatnie rozjaśniająco i nawilżająco, zmiękcza i wygładza. Stymuluje komórki do syntezy ważnych białek
(kolagenu, elastyny), pobudzając skórę do naturalnej odnowy.

Cechy

skutecznie oczyszcza
rozjaśnia i wygładza skórę
łagodzi podrażnienia
ziołowa pielęgnacja: tymianek pospolity, kwas jabłkowy

Składniki
Aqua, Lauryl Glucoside, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Thymus Vulgaris Extract, Panthenol, Malic Acid, Sodium Bicarbonate, Sodium
Benzoate, Thymus vulgaris (Thyme) Oil
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Stosowanie
Sposób użycia: dozę żelu rozprowadzić na mokrej twarzy, omijając okolice oczu. Obficie spłukać wodą.

Uwaga: zawartość naturalnych składników może powodować zmiany wyglądu (kolor, osad).

Producent
SYLVECO

Zawartość opakowania
150

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