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CARONLAB BUMP eRAISER TRIPLE ACTION LOTION
 

Cena: 69,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Opis produktu
 

Bump eRaiser Triple Action Lotion -125ml.
 

POTRÓJNE DZIAŁANIE:

1. PRZED DEPILACJĄ, UŁATWIA ORAZ ZMNIEJSZA DYSKOMFORT DEPILACJI.

2. Po depilacji, enzymy osłabią brodawkę włosa oraz mieszka włosowego, opóźniając wzrost włosów.

3. Zapewnia brak problemów z wrastającymi włosami.

Idealny do włosów, które są szorstkie i mocne.

Nadaje się do wszystkich części ciała.

Używaj codziennie dla uzyskania najlepszych rezultatów.

Dlaczego Bump eRaiser pomaga na wrastające włoski?

Bump eRaiser Triple Action Lotion zawiera naukowo opracowaną, zaawansowaną kombinację składników, która zapobiega i leczy
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wrastające włoski. Duża ilość substancji łagodzących, nawilżających oraz wyciągi roślinne o działaniu kojącym i przeciwzapalnym
pozwalają na pozbycie się problemu wrastających włosków.

Najważniejsze składniki:

Salix Alba Bark Extract - wyciąg z liści i kory wierzby białej, źródło flawonoidów, wykazuje działanie przeciwzapalne,
antyoksydacyjne, ściągające.

Macadamia Ternifolia Seed Oil - olej z nasion makadamii, działa regenerująco, wygładzająco, poprawia wygląd skóry, zmiękcza i
wygładza naskórek, leczy niewielkie uszkodzenia skóry, likwiduje zaczerwienienie, podrażnienie, działanie przeciwzmarszczkowe,
ma również zastosowanie w zwalczaniu cellulitis jest bezpieczny dla skóry delikatnej i wrażliwej.

Citrus Medica Limonum Extract - ekstrakt z cytryny, źródło flawonoidów, hydroksykwasów, witaminy C, złuszcza zrogowaciały
naskórek, normalizuje keratynizację, rozjaśnia cerę i zmniejsza przebarwienia, działa przeciwrodnikowo.

Simmondsa Chinensis Oil - olejek jojoba, odżywia, zmiękcza, nawilża i natłuszcza skórę, pomaga w leczeniu trądziku.

Sposób użycia: nakładaj na oczyszczoną skórę dwa razy dziennie przez dwa tygodnie, później raz dziennie. Różne typy włosów będą
miały różny czas działania. Zastosuj najpóźniej po 12 godzinach od depilacji. Nie nakładaj na mocno zaczerwienioną bądź uszkodzoną
skórę.

Uwaga: przetestuj na małym fragmencie skóry przed użyciem, jeżeli pojawią się
podrażnienia przestań stosować. Zaczerwienienia mogą się pojawić tylko na chwilę. Opłucz
ręce po użyciu. Unikać dostania się produktu do oczu. Tylko do użytku zewnętrznego.
Trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

 

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