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Ziaja lanolina kosmetyczna 10 g
 

Cena: 11,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 g

Postać Maści

Producent ZIAJA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Ziaja lanolina kosmetyczna w wygodnej do aplikacji tubce to maść o uniwersalnym miejscowym zastosowaniu, która może
być stosowana zarówno przez dorosłych, jak i przez dzieci. W składzie kosmetyku Ziaja lanolina kosmetyczna jest lanolina jakości
farmaceutycznej, która wyróżnia się tym, że jest bezpieczna. Kosmetyk Ziaja lanolina kosmetyczna jest wydajny, a jego konsystencja
zmienia się pod wpływem temperatury.

Na co jest Ziaja lanolina kosmetyczna? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest miejscowa pielęgnacja przesuszonej skóry.
Nakładanie kosmetyku jest wskazane również podczas pielęgnacji spierzchniętych ust, które mają tendencję do powstawania zajadów. 
Kosmetyk Ziaja lanolina kosmetyczna sprawdzi się także do stosowania na przesuszone dłonie, kolana i łokcie, lub inne obszary skóry,
które wymagają miejscowego natłuszczenia i nawilżenia. Po aplikacji na skórę Ziaja lanolina kosmetyczna przyczynia się do
zmiękczenia naskórka i jego natłuszczenia, co przynosi ulgę, gdy skóra jest przesuszona i podrażniona. Dzięki niewielu składnikom w
formule kosmetyk Ziaja lanolina kosmetyczna wyróżnia się tym, że organizm dobrze go toleruje.

W opakowaniu znajduje się 10 g kosmetyku Ziaja lanolina kosmetyczna. W skład kosmetyku wchodzi 100% lanolina, która jest
wytwarzana i badana zgodnie z obowiązującymi normami farmaceutycznymi. To lanolina wysoko oczyszczona jakości farmaceutycznej,
która jest substancją pozyskiwaną z owczej wełny – wyróżnia się właściwościami pielęgnacyjnymi i leczniczymi, a przy tym jest dobrze
tolerowana przez skórę. Lanolina zmienia swoją postać, zależnie od temperatury. W temperaturze pokojowej ma miękką konsystencję,
natomiast jego temperatura topnienia wynosi powyżej 36°C. Po ochłodzeniu twardnieje. Lanolina jest wydajna, dzięki czemu jedna tubka
wystarczy na długi czas. Zawarta w kosmetyku Ziaja lanolina kosmetyczna ma działanie natłuszczające skórę, poza tym przyczynia się
do zmiękczania naskórka. Zaaplikowanie kosmetyku na skórę przynosi ulgę przy jej przesuszeniu, poza tym łagodzi inne podrażnienia
skóry. Usta posmarowane kosmetykiem Ziaja lanolina kosmetyczna dodatkowo atrakcyjnie błyszczą.

Jak stosować kosmetyk Ziaja lanolina kosmetyczna? Kosmetyk jest przeznaczony do stosowania na skórę, w tym również na usta.
Zaleca się nanoszenie niewielkiej ilości lanoliny na wybrany obszar ciała, a następnie całość należy dobrze rozsmarować. Kosmetyk
Ziaja lanolina kosmetyczna może być stosowany zgodnie z potrzebami danej osoby, co oznacza, że można nakładać go raz lub nawet
kilka razy dziennie, gdy będzie to potrzebne. Jeśli tubka kosmetyku Ziaja lanolina kosmetyczna znajdzie się w miejscu z niższą
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temperaturą, jej zawartość może stwardnieć – wystarczy jednak przez chwilę ogrzać tubkę z kosmetykiem w dłoniach, a lanolina w
tubce szybko zmięknie i łatwiej będzie można nałożyć ją na skórę.

Charakterystyka

100 % lanolina przeznaczona do miejscowej pielęgnacji skóry przesuszonej, spierzchniętych ust z tendencją do pojawienia się
zajadów.
Jakość lanoliny - wytwarzana i badana zgodnie z normami farmaceutycznymi, wysokooczyszczona, posiada farmaceutyczną
jakość
Właściwości lanoliny - zmienia postać zależnie od temperatury, przyjmuje miękką konsystencją w temperaturze pokojowej, ma
temperaturą topnienia powyżej 36° c, bardzo wydajna w użyciu.
Działanie lanoliny - natłuszcza i zmiękcza naskórek. Przynosi ulgę przesuszonej skórze. Łagodzi podrażnienia. Dodatkowo
nabłyszcza usta.

Stosowanie
Nanieść niewielką ilość lanoliny na skórę lub usta. Stosować raz lub kilka razy dziennie w zależności od potrzeb. Po ochłodzeniu produkt
twardnieje. Po ogrzaniu tubki w dłoniach lanolina mięknie, co ułatwia aplikację.

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