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Tisane - balsam do ust 4,7 g
 

Cena: 14,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 4,7 g

Postać Błyszczyki, pomadki, balsamy do ust

Producent HERBA STUDIO

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Balsam do ust Tisane to kosmetyk działający nawilżająco i chroniący skórę przed czynnikami zewnętrznymi. W składzie posiada
składniki roślinne, a także oleje, witaminę E i produkty pszczele, dzięki czemu zapewnia skórze intensywną pielęgnację. Balsam dostępny
jest w wygodnym, poręcznym słoiczku, który można zabrać ze sobą wszędzie, by mieć kosmetyk pod ręką, gdy okaże się niezbędny.

Na co jest Balsam do ust Tisane? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest codzienna pielęgnacja ust, w tym tych szczególnie
skłonnych do przesuszania się i pierzchnięcia lub narażonych na niekorzystny wpływ czynników zewnętrznych. Balsam może być
stosowany nie tylko na usta, ale też na inne obszary skóry, które wymagają intensywnej pielęgnacji, w tym szczególnie na skórę
szorstką, wysuszoną i z otarciami. Funkcją Tisane w postaci balsamu do ust jest intensywne nawilżanie skóry ust (czy też innego
obszaru ciała, gdzie wskazane jest zastosowanie kosmetyku), a także zabezpieczanie jej przed utratą wody oraz wysuszeniem. Działanie
Balsamu do ust Tisane polega też na odżywianiu skóry ust, a oprócz tego na wspieraniu ich regeneracji. Produkt przyczynia się do
poprawy stanu skóry, która została uszkodzona w związku z niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych, a ponadto może być
pomocny w przypadku otarć czy uszkodzeń poopryszczkowych naskórka. Dodatkowo kosmetyk wygładza skórę i zabezpiecza ją przed
działaniem czynników atmosferycznych, w tym między innymi przed wpływem słońca, mrozu, deszczu oraz wiatru.

W opakowaniu znajduje się 4,7 g Balsamu do ust Tisane. W skład kosmetyku wchodzą substancje wspierające nawilżenie i odżywienie
ust, a także wspomagające regenerację naskórka i zapewniające mu ochronę przed utratą wody i niekorzystnym wpływem czynników
atmosferycznych. Aktywnymi składnikami Balsamu do ust Tisane są ziołowe ekstrakty roślinne. W skład Balsamu do ust Tisane
wchodzi między innymi ekstrakt z melisy, a także ekstrakt z jeżówki i ekstrakt z ostropestu. Dodatkowo formuła Balsamu do ust Tisane
zawiera w składzie dodatek miodu i wosku pszczelego, a także witaminę E, olej rycynowy oraz olej z oliwek.

Produkt należy stosować zgodnie z przeznaczeniem, przestrzegając zaleceń producenta. Kosmetyk przeznaczony jest do codziennej
pielęgnacji ust. Należy nakładać jego niewielką ilość na usta, delikatnie masując ich skórę, aby składniki aktywne Balsamu do ust
Tisane mogły lepiej dotrzeć w miejsce docelowe swojego działania. Z produktu należy korzystać w miarę zapotrzebowania, nawet kilka
razy dziennie, jeśli jest to wskazane. Podobnie należy postępować w przypadku potrzeby aplikacji balsamu na inne obszary skóry oprócz
ust.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/tisane-balsam-do-ust-4-7-g.html
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

Nie każdy może korzystać z Balsamu do ust Tisane. Przeciwwskazaniem do używania Balsamu do ust Tisane jest nadwrażliwość na
którykolwiek z jego składników. Jeśli po zastosowaniu produktu pacjent zauważy jakiekolwiek objawy nadwrażliwości, powinien
zrezygnować z dalszego używania kosmetyku i zasięgnąć porady lekarza.

Składniki
Cera Alba, Olea Europaea Fruit Oil, Petrolatum, Ricinus Communis Seed Oil, Isopropyl Myristate, Mel, Echinacea Purpurea Extract &amp;
Melissa Officinalis Leaf Extract &amp; Silybum Marianum Seed Extract, Aqua, Glyceryl Stearate, Cetyl Alcohol, Propylene Glycol,
Cholesterol, Tocopheryl Acetate, Ethyl Vanillin.

Charakterystyka

Balsam wygładza, nawilża i odżywia szorstkie, spierzchnięte usta.
Regeneruje naskórek uszkodzony wskutek działania czynników atmosferycznych, otarć oraz opryszczki.
Chroni usta przed wysuszeniem oraz niekorzystnym wpływem mrozu, wiatru, deszczu i słońca.
Składniki aktywne:

Ziołowe ekstrakty z melisy, jeżówki i ostropestu, miód, wosk pszczeli, olej z oliwek, olej rycynowy, witamina E.

Stosowanie
Zalecany do codziennej pielęgnacji ust.
Cienką warstwę balsamu nanieść na usta i delikatnie masując spowodować wniknięcie dobroczynnych substancji w naskórek. Można
stosować na inne wysuszone, szorstkie lub otarte miejsca na skórze.

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