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Bez kartonika, SVR Topialyse, Odżywczy krem, do pielęgnacji
skóry wrażliwej i suchej, 200 ml
 

Cena: 39,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Opis produktu
 

UWAGA!!! PRODUKT NOWY ORYGINALNY BEZ KARTONIKA
ZDJĘCIE PRZEDSTAWIA SPRZEDAWANY PRODUKT

DATA WAŻNOŚCI: 2022.09.30 r.

SVR Topialyse Odżywczy krem do pielęgnacji skóry wrażliwej i suchej - 200 ml
TOPIALYSE CREME to odżywczy krem, który intensywnie odżywia skórę i zapobiega jej wysuszaniu.

Wskazania:

Do codziennej pielęgnacji skóry wrażliwej i suchej.

Dla całej rodziny, dla niemowląt, dzieci i dorosłych.

Można stosować u noworodków od 1. dni życia, z wyłączeniem wcześniaków przebywających na oddziale neonatologii.

Do stosowania na twarz i ciało.
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Działanie:

Regeneruje warstwę lipidową.

Odbudowuje i wzmacnia funkcję bariery naskórkowej.

Łagodzi uczucie napięcia skóry i dyskomfortu.

Zapewnia nawilżenie skóry przez 48godzin.

Chroni delikatną lub suchą skórę całej rodziny.

 Właściwości:

Wysokie stężenie dermatologicznych składników aktywnych.

Bardzo dobrze tolerowany.

Lekka, odświeżająca konsystencja szybko się wchłania, nie pozostawia lepkiej warstwy co pozwala na nałożenie ubrań zaraz po
aplikacji.

27% składników aktywnych o działaniu nawilżającym i odżywiającym, które koją skórę oraz odbudowują jej barierę ochronną

Składniki aktywne:

Olej bawełniany i olej kokosowy to źródło kwasów Omega 3, 6 i 9 - o właściwościach odżywczych i regenerujących

Masło Babassu - doskonale się wchłania, zmiękcza naskórek i wzmacnia barierę skórną chroniącą głębsze warstwy skóry przed
utratą wody. Odpowiada za doskonałe właściwości aplikacyjne

Cukry hyfdrofilowe - wzmacniają funkcje obronne skóry i zapewniają długotrwałe nawilżenie

2% niacynamid - intensywnie łagodzi uczucie napięcia oraz nawilża i odbudowuje barierę ochronną skóry , koi podrażnienia
działa przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie

Stosowanie:

Stosować na czystą skórę, na całą twarz i/lub ciało. Jako uzupełnienie pielęgnacji zastosować do mycia TOPIALYSE Baume Lavant lub
TOPIALYSE Huile Lavante Micellaire

Skład:

Aqua (Purified Water), Paraffinum Liquidum (Mineral Oil), Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Gossypium Herbaceum (Cotton) Seed Oil ,
Petrolatum, C10-18 Triglycerides, Glycerin, Hexyldecyl Stearate, Niacinamide, Orbignya Oleifera Seed Oil, Sodium Polyacrylate,
Saccharide Isomerate, Tocopheryl Acetate, Tocopherol, Glyceryl Stearate, Peg-100 Stearate, Pentylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Caprylyl
Glycol, Citric Acid, Xanthan Gum, Sodium Citrate, Parfum (Fragrance)

Lista składników może ulec zmianie; rekomendujemy sprawdzać skład bezpośrednio na opakowaniu kupowanego produktu

Ważne:

Przetestowany pod kontrolą dermatologiczną i pediatryczną.

Hipoalergiczny.

Przetestowane pod kątem związków endokrynnie czynnych.
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