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DR DUDA MASKA SIARCZKOWA DO PIELEGNACJI CIAŁA
200G
 

Cena: 21,98 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

POLLENA AROMA

Opis produktu
 

DR DUDA MASKA SIARCZKOWA DO PIELĘGNACJI CIAŁA 200G.
Głównym składnikiem "MASKI SIARCZKOWEJ DO PIELĘGNACJI CIAŁA- SPA" (Dr Duda) jest woda siarczkowo-siarkowodorowa słona ze
źródła "Zuzanna" Las Winiarki zawierająca w swoim składzie siarkowodór oraz produkty jego dysocjacji: wodorosiarczki, siarczki i
wielosiarczki oraz dwadzieścia biopierwiastków w postaci jonowej, głównie jony magnezu, wapnia, sodu, potasu, miedzi i cynku.
Wodorosiarczki i siarczki, rozluźniając spoiwa pomiędzy komórkami naskórka, usuwają martwe komórki, dzięki czemu skóra przestaje
być gruba, szorstka i matowa.

Spełniając rolę peelingu stymulują odnowę komórek głębiej położonych, stymulują krążenie krwi, przyspieszają procesy regeneracji
skóry poprzez pobudzenie produkcji endogennego kolagenu i elastyny. Skóra staje się nawilżona i odświeżona, dzięki czemu zostaje
przywrócony blask i sprężystość oraz aksamitna gładkość. Zawarte w wodzie mineralnej "Zuzanna" metale w formie kationowej łatwo
wnikają w głąb skóry oraz przyciągają dwuujemne aniony siarczkowe (S2-), które służą skórze pośrednio do biosyntezy aminokwasu
siarkowego cysteiny służącego z kolei do biosyntezy białka- glutationu.

Glutation jako bardzo mocny antyoksydant chroni skórę przed przedwczesnym starzeniem się.

Jednym ze składników podłoża maski- kremu jest lanolina zawierająca w swoim składzie przedstawiciela pochodzenia zwierzęcego-
cholesterol, który wraz z fosfolipidami jest ważnym elementem strukturalnym membran komórkowych. W skórze jest on między innymi
prekursorem witaminy D3, tworzącej się pod wpływem promieniowania słonecznego.

Stosunkowo łatwo pokonuje barierę warstwy rogowej, ułatwiając jednocześnie przenikanie pozostałych składników "MASKI

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.drogeriakrokus.pl
https://www.drogeriakrokus.pl/dr-duda-maska-siarczkowa-do-pielegnacji-ciala-200g.html
https://www.drogeriakrokus.pl/dr-duda-maska-siarczkowa-do-pielegnacji-ciala-200g.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Drogeria Krokus

Szczawa 515, Szczawa
+48 182641336

 

SIARCZKOWEJ". Wykazuje on także działania nawilżające oraz zmiękcza skórę, stąd może być klasyfikowany jako emolient.

Dzięki obecności w lanolinie cholesterolu jest ona chętnie stosowana w kremach jako naturalny emulgator, czyli środek zwilżający i
dyspergujący oraz oczyszczający, wygładzający i natłuszczający. Należy do naturalnych układów regulujących gospodarkę wodną skóry
i zmiękczających naskórek.

SPOSÓB UŻYCIA:

maskę siarczkową (krem) wmasować w skórę ciała w okolicy stawów, po czym można wziąć kąpiel w wannie z dodatkiem "ŻELU
SIARCZKOWEGO DO KĄPIELI I AROMATERAPII- SPA (Dr Duda)", wmasować na wilgotną skórę cienką warstwę "maski siarczkowej" aż
do całkowitego wchłonięcia się, bez potrzeby spłukiwania wodą,do masażu kosmetycznego, leczniczego i sportowego.

ZASTOSOWANIE:

Dzięki synergistycznemu oddziaływaniu składników zawartych w wodzie mineralnej siarczkowo- siarkowodorowej słonej ze źródła
"Zuzanna" z lanoliną i wazeliną białą farmaceutyczną "MASKA SIARCZKOWA DO PIELĘGNACJI CIAŁA- SPA" (Dr Duda):

 

pielęgnuje skórę suchą, zrogowaciałą, nadmiernie złuszczającą się (np w łuszczycy i egzemach), szczególnie w okolicy stawów,

oddziaływuje na skórę wybitnie kojąco przynosząc wyraźną ulgę zmęczonym i obolałym nogom,

pielęgnuje skórę o rozszerzonych naczyńkach i skłonności do czerwienienia się,

usuwa z powierzchni skóry warstwę obumarłych komórek (peeling), ułatwia naturalną regenerację suchej i popękanej skóry,

zmniejsza lub usuwa rozstępy cellulit, ujędrnia, wygładza i napina skórę, dzięki czemu wysmukla i modeluje sylwetkę,

ułatwia i wspomaga masaż pielęgnacyjno-relaksujący, leczniczy i sportowy, które pobudzają mikrokrążenie w skórze,
przyspieszają przemianę materii, dają uczucie relaksu i świeżości, wywierają korzystny wpływ na jędrność, elastyczność,
gładkość ud, bioder i pośladków,

zapobiega odleżynom, pieluszkowemu i pieluchomajtkowemu zapaleniu skóry.
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