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Tołpa dermo face sebio normalizująca maska głęboko
oczyszczająca 2 x 6 ml
 

Cena: 9,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 2 x 6 ml

Postać Maseczki

Producent TORF CORPORATION

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

Tworząc dermokosmetyki tołpa:® dermo face, sebio eksperci myśleli o pielęgnacji skóry wrażliwej, mieszanej, tłustej i
trądzikowej z niedoskonałościami - dla zdrowszej, ładniejszej skóry i jaśniejszych myśli. Niedoskonałości mogą mieć kilka
przyczyn: nadmiar sebum, zanieczyszczenia, stres, zła dieta. Nie mamy wpływu na to, jak reaguje nasz organizm. Możemy
jednak osłabić działanie tych czynników. Wystarczy zastosować pielęgnację, która zadziała normalizująco, ściągająco i nie
wysuszy przy tym skóry.
Normalizująca maska głęboko oczyszczająca złuszcza zrogowaciały naskórek i głęboko oczyszcza pory. Adsorbuje sebum i
normalizuje jego wydzielanie. Reguluje rogowacenie, poprawia teksturę naskórka i redukuje liczbę zaskórników. Zapobiega
powstawaniu grudek i krostek oraz przyśpiesza eliminację zmian. Przeciwdziała tworzeniu się przebarwień potrądzikowych.
Wspomaga regenerację mikrouszkodzeń. Pozostawia skórę gładką, odtoksycznioną i długotrwale matową.
małe, wielkie składniki: borowina tołpa. ®, kwasy AHA 5% - wyciągi z marakui, winogrona i ananasa standaryzowane na
zawartość kwasów: glikolowego, mlekowego, cytrynowego, winowego, ekstrakt z aloesu, ekstrakt z lukrecji, zielona glinka
skóra: wrażliwa, mieszana, tłusta i trądzikowa, niedoskonałości
0%

alergenów
sztucznych barwników
PEG-ów
SLS-u
silikonów
mydła
parabenów
donorów formaldehydu

przebadany w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego
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Stosowanie
Nanieś maskę na oczyszczoną twarz omijając okolice oczu. Po 5-10 minutach spłucz wodą. Stosuj raz w tygodniu. Maska zawiera
kwasy AHA, dlatego w trakcie stosowania może pojawić się lekkie, przemijające szczypanie skóry.

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