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Tisane - pomadka do ust
 

Cena: 14,97 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 4,3 g

Postać Pomadki

Producent HERBA STUDIO

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Tisane w postaci pomadki do ust to kosmetyk o działaniu nawilżającym, odżywczym, regenerującym i ochronnym, który przeznaczony
jest do stosowania na usta. Dostępny jest w postaci niewielkiej pomadki, dzięki czemu jest poręczny w aplikacji i wygodny w transporcie
– można zabrać go ze sobą wszędzie i zawsze mieć go pod ręką, gdyż mieści się w każdej torebce i kieszeni. Pomadka do ust Tisane w
składzie posiada ekstrakty roślinne, produkty pszczele, a także oleje i witaminę E, co korzystnie wpływa na kondycję skóry warg.
Kosmetyk przeznaczony jest zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn.

Na co jest Pomadka do ust Tisane? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest pielęgnacja i ochrona ust. Pomadka do ust Tisane
szczególnie polecana jest osobom z ustami skłonnymi do szybkiej utraty wody i pierzchnięcia, a także osobom, których usta szczególnie
podatne są na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych. Składniki aktywne zawarte w Pomadce do ust Tisane przywracają skórze
ust odpowiedni poziom nawilżenia, dzięki czemu sprawiają, że szorstkie i spierzchnięte usta stają się aksamitnie gładkie i mniej podatne
na pękanie. Dodatkowo Pomadka do ust Tisane zabezpiecza usta przed utratą wody, dbając o ich nawilżenie przez długi czas. Pomadka
odżywia też skórę warg, a oprócz tego wspiera regenerację uszkodzonego naskórka. Może przydać się przy uszkodzeniach warg
związanych z przesuszeniem (popękane usta), otarciami, opryszczką, czy też działaniem czynników atmosferycznych. Balsam Tisane w
postaci pomadki do ust dodatkowo zapewnia skórze warg ochronę przed niekorzystnym wpływem czynników środowiskowych. Chroni
np. przed działaniem mrozu, słońca, deszczu i wiatru.

W opakowaniu znajduje się 4,3 g Pomadki do ust Tisane. W skład kosmetyku wchodzą składniki działające nawilżająco, odżywiająco,
wygładzająco, regenerująco i ochronnie. W skład kosmetyku wchodzi między innymi ekstrakt z melisy, ekstrakt z ostropestu oraz
ekstrakt z jeżówki. W formule pomadki do ust nie zabrakło też oleju z oliwek i oleju rycynowego, a oprócz tego dodatku witaminy E, która
korzystnie wpływa na kondycję skóry. Dodatkowo w skład kosmetyku wchodzą produkty pszczele, a konkretnie miód i wosk pszczeli.
Formułę pomadki do ust uzupełniają składniki pomocnicze opisane szczegółowo na opakowaniu.

Pomadka do ust Tisane przeznaczona jest do codziennej pielęgnacji skóry ust i mogą z niej korzystać zarówno kobiety, jak i mężczyźni.
Produkt należy nakładać na skórę ust w miarę zapotrzebowania, czyli nawet kilka razy dziennie. Pomadka będzie szczególnie pomocna
przy przeziębieniu i opryszczce, poza tym warto aplikować ją na skórę spierzchniętych i popękanych warg czy też wystawionych na
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działanie czynników atmosferycznych – np. podczas wycieczek czy sportów na świeżym powietrzu. Tisane to pomadka do ust, która
ma również przeciwwskazania do stosowania, więc nie każdy powinien z niej korzystać. Nie powinna być używana przy nadwrażliwości
na składniki kosmetyku. W przypadku pojawienia się jej objawów należy odstawić kosmetyk i skonsultować się z lekarzem.

Składniki
Cera alba, Olea Europea oil, Petrolatum, Ricinus communis oil, Isopropyl Mirystate, Honey, Echinacea purpurea & Melissa officinalis &
Silybum Marianum Extract, Aqua, Glyceryl Stearate, Cetyl Alcohol, Propylene glycol, Cholesterol, Tocopheryl acetate, Ethyl Vanillin.

Charakterystyka

Kosmetyk naturalny przeznaczony do pielęgnacji i ochrony ust. Wygładza szorstkie, spierzchnięte usta przywracając aksamitną
gładkość. Chroni usta przed wpływem czynników środowiskowych jak słońce, wiatr, deszcz, mróz. Odżywia delikatną skórę
warg. Nawilża i chroni usta przed wysychaniem. Regeneruje naskórek uszkodzony wskutek działania czynników
atmosferycznych, otarć oraz opryszczki.
Wskazania: usta spękane, spierzchnięte z powodu czynników atmosferycznych; usta spękane, spierzchnięte z powodu
przeziębienia, opryszczki; usta wysuszone; ochrona przed słońcem, mrozem, wiatrem, deszczem.

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