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Amara, maść z witaminą A, palmitynian retinolu, 25 g
 

Cena: 5,49 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Amara

Opis produktu
 

AMARA MAŚĆ Z WITAMINĄ A - 25 G
Do codziennej pielęgnacji skóry bardzo suchej, łuszczącej się oraz skłonnej do powstawania podrażnień.

Maść z witaminą A – jedną z form witaminy A jest palmitynian retinolu, który działa na zewnętrzne warstwy naskórka: zwiększa
intensywność syntezy kolagenu w skórze właściwej, dodatkowo przyczynia się do podwyższenia bariery ochronnej skóry na działanie
promieniowania UV oraz temperatury. Witaminę A poleca się stosować w przypadku skóry suchej, szorstkiej, zrogowaciałej, łuszczącej
się, a także w przypadku utraty elastyczności.

Właściwości:

Działa silnie nawilżająco.

Poprawia poziom nawilżenia oraz natłuszczenia skóry.

Koi skórę, a także przyspiesza proces jej regeneracji.

Zwiększa odporność skóry na negatywne działanie czynników zewnętrznych.

Przy systematycznym stosowaniu maść pomaga zabezpieczyć skórę przed jej nadmiernym przesuszeniem, rogowaceniem,
pękaniem oraz łuszczeniem się.

Efekty widać już po pierwszym zastosowaniu.

Składniki aktywne: Retinol – złuszcza i regeneruje naskórek.

Stosowanie:

Produkt należy stosować miejscowo 1–2 razy na dobę. W przypadku nadmiernej suchości skóry zaleca się stosowanie maści kilka razy
dziennie. W celu ochrony skóry przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, należy nałożyć cienką warstwę na
powierzchnię skóry, narażoną na działanie niekorzystnych czynników.

Skład według INCI:
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Petrolatum, Aqua, Sorbitan Isostearate, Propylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, Gliceryl Stearate, Polysorbate 60, Methylparaben,
Propylparaben, Retinyl Palmitate, Parfum, Tocopherol, Linalool.

Uwagi:

Produkt przeznaczony do użytku zewnętrznego.

Należy chronić oczy przed kontaktem z produktem.

Nie należy stosować na uszkodzoną skórę, otwarte rany oraz na błony śluzowe.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.

Nie należy stosować równocześnie kosmetyków o działaniu wysuszającym i ściągającym.

Nie stosować po upływie daty ważności umieszczonej na opakowaniu zewnętrznym oraz na tubie.

Produkt należy przechowywać w temperaturze poniżej 25oC, chroniąc przed światłem i innymi źródłami ciepła, w miejscu
niedostępnym dla dzieci.

Producent: AMARA
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