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BIOLIQ CLEAN OCZYSZCZAJĄCY ŻEL DO MYCIA TWARZY
125ML
 

Cena: 24,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Aflofarm

Opis produktu
 

BIOLIQ CLEAN OCZYSZCZAJĄCY ŻEL DO MYCIA TWARZY - 125 ML
Wskazania:

Przeznaczony do codziennego mycia skóry twarzy. Odpowiedni dla skóry wrażliwej.

Działanie:

Skutecznie oczyszcza skórę twarzy - Żel posiada delikatną formułę, która dokładnie i dogłębnie usuwa z powierzchni skóry
wszelkie zanieczyszczenia. Miękka szczoteczka dociera do trudno dostępnych miejsc, potęgując efekt oczyszczenia.

Miękka szczoteczka zapewnia efekt delikatnego peelingu - Masaż silikonową szczoteczką oczyszcza skórę, zapewniając efekt
peelingu i złuszczenia naskórka, dzięki czemu żel nie tylko odblokowuje pory i przeciwdziała powstawaniu zaskórników, ale także
wygładza skórę i wyrównuje koloryt.

Doskonale nawilża i pielęgnuje skórę - Żel zawiera olejek babassu (Attalea speciosa) o silnych właściwościach emoliencyjnych,
który doskonale nawilża skórę i pozostawia ją miękką oraz jedwabistą w dotyku.

Sprawia, że skóra staje się świeża i odczuwalnie gładsza - Dokładne oczyszczenie w połączeniu z delikatnym masażem
peelingującym sprawia, że skóra staje się świeża i rozświetlona, a jej struktura wyrównana. Nie zawiera mydła, dzięki czemu jest
odpowiedni również do cery wrażliwej.
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Charakterystyka:

Ma tubkę zakończoną szczoteczką oczyszczającą.

Ma delikatny, przyjemny zapach.

Ma łagodną formułę.

Nie powoduje ściągnięcia skóry.

Nie zawiera mydła.

Jest idealny także dla skóry wrażliwej.

Sposób użycia:

Aby rozpocząć, końcówkę tuby należy przekręcić do pozycji ON. Następnie silikonową nakładkę zwilż wodą i wyciśnij odpowiednią ilość
produktu. Przekręć nakładkę z powrotem do pozycji OFF. Stosując okrężne ruchy, umyj zwilżoną skórę twarzy przy pomocy silikonowej
nakładki. Spłucz skórę twarzy i oczyść nakładkę pod bieżącą wodą. Należy unikać kontaktu z oczami.

Producent: AFLOFARM FARMACJA POLSKA Sp.z o.o., ul.Partyzancka 133/151, Pabianice.
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