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CARONLAB BUMP eRAISER MEDI PASTE WRASTAJĄCE
WŁOSKI 30ml.
 

Cena: 69,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Opis produktu
 

CARONLAB BUMP eRAISER MEDI PASTE WRASTAJĄCE WŁOSKI 30ml.

Wysoko skoncentrowany krem do punktowego leczenia , aby zapobiec i wyeliminować
wrastające włoski, zapalenie okołomieszkowe i pryszcze.

Zmniejsza zaczerwienienie i obrzęk, przy jednoczesnym zapobieganiu infekcji.

Formuła z kwasem salicylowym, z drzewa herbacianego, Triclosanu i witaminy A powoduje błyskawiczne wyleczenie zakażenia
nie uszkadzając skóry.

Dla szybszych wyników zastosować plaster na posmarowanym miejscu co przyspieszy gojenie.

Nadaje się do wszystkich części ciała.

Dla kobiet i mężczyzn.

Dlaczego Bump eRaiser pomaga na wrastające włoski? Bump eRaiser Medi Paste zawiera naukowo opracowaną, zaawansowaną
kombinację składników, która zapobiega i leczy wrastające włoski. Duża ilość substancji łagodzących, nawilżających oraz wyciągi
roślinne o działaniu kojącym i przeciwzapalnym pozwalają na pozbycie się problemu wrastających włosków.
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Najważniejsze składniki:

Melaleuca Alternifolia Oil - olejek z drzewa herbacianego, działa antyseptycznie, antybakteryjnie, przeciwzapalnie, grzybobójczo i
antywirusowo - bez skutków ubocznych. Skutecznie pomaga w walce z trądzikiem, łuszczycą i grzybicą. Przyspiesza gojenie ran.
Pomaga w pielęgnacji skóry wrażliwej i suchej. Wpływa pozytywnie na ukrwienie, działa ściągająco i regenerująco na skórę.

Witamina A - działa przeciwko rozszerzonym porom, łojtokowi i nadmiernemu błyszczeniu, zapewnia skórze odpowiednie
nawilżenie, pomaga w leczeniu trądziku, zmniejsza przebarwienia na skórze, zmiękcza naskórek oraz poprawia koloryt skóry.

Sposób użycia: nałożyć niewielką ilość na czystą, suchą skórę po depilacji/goleniu, używać codziennie 7-10 dni, w trudnych
przypadkach dwa razy dziennie aż poprawa będzie widoczna, a następnie raz dziennie. Można stosować na całym ciele.

Uwaga: skonsultować się z lekarzem przed użyciem w przypadku ciąży, karmienia piersią
lub chorób skórnych. Należy przerwać, jeżeli rozwija się nadmierne podrażnienie skóry.
Unikać dostania się produktu do oczu i błon śluzowych. Tylko do użytku zewnętrznego.
Trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Skład(INCI): Aqua, Stearic Acid,Glyceryl Stearate, Propylene Glycol, Triethanolamine, Cetearyl Alcohol, Isopropyl Myristate, Paraffinum
Liquidum, Melaleuca Alternifolia Oil,Triclosan, Carbomer, Lanolin, PEG-20 Stearate, Alcohol Denat., Retinyl Palmitate

 

Producent: Carolab Australia Pty Ld., 148-150 Victoria St North Geelong VIC 3215.
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