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Sylveco żel punktowy na wypryski 15 ml
 

Cena: 21,24 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 15 ml

Postać Żele

Producent SYLVECO

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Naturalny, nie zawierający konserwantów, punktowy preparat przeciw niedoskonałościom (pojedyncze wypryski, trądzik) skutecznie
redukuje zmiany skórne, znacznie przyspieszając regenerację skóry. Do stosowania miejscowego nawet w przypadku cery wrażliwej.
Zawiera 5% olejku z drzewa herbacianego o działaniu antybakteryjnym.

Składniki aktywne:
Olejek z drzewa herbacianego - jest najbardziej znanym olejkiem o działaniu antyseptycznym. Jako jeden z nielicznych może być
stosowany bezpośrednio na skórę. Bardzo skuteczny przy zmianach trądzikowych, ogranicza powstawanie nowych zmian skórnych,
normalizuje pracę gruczołów łojowych.

Alantoina - jej działanie polega na przyspieszeniu regeneracji skóry, ma również właściwości kojące i łagodzące podrażnienia.

Ekstrakt z aloesu - stymuluje komórki do szybszej regeneracji, łagodzi zaczerwienienia i podrażnienia, wykazuje silne działanie
nawilżające.

Panthenol - prowitamina B5, należy do grupy humektantów. Jest to substancja silnie higroskopijna, działa nawilżająco. Łatwo wnika w
głąb skóry, przyspiesza procesy regeneracji naskórka, chroni i pielęgnuje skórę wrażliwą i skłonną do podrażnień.

Aloes zwyczajny (łac. Aloe Barbadensis)
Sok z liści aloesu zwyczajnego zawiera cenne związki: aloinę, aloinozydy, aloeemodynę, a także polisacharydy, białka, aminokwasy,
żywice, antrazwiązki, kwasy organiczne (bursztynowy, cynamonowy), lupeol, minerały oraz witaminy (A, grupa B, C, wszystkie
rozpuszczalne w wodzie). Przyspiesza regenerację wszelkich zmian skórnych o podłożu alergicznym i niealergicznym. Koi i łagodzi
podrażnienia, zmniejsza uczucie swędzenia, wspomaga procesy syntezy kolagenu i elastyny w skórze.

Cechy
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bez konserwantów
redukuje zmiany skórne
przyspiesza regenerację
ziołowa pielęgnacja: drzewo herbaciane, alantoina, aloes zwyczajny

Składniki
Aqua, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Glycerin, Hydroxyethylocellulose, Propanediol, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Panthenol, Allantoin,
Decyl Glucoside

Stosowanie
Sposób użycia: niewielką dozę żelu nanieść punktowo na zmiany skórne kilka razy dziennie.

Producent
SYLVECO Piela Radosław

Zawartość opakowania
15

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