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DR DUDA MASKA SIARCZKOWA DO PIELĘGNACJI CIAŁA
500G
 

Cena: 34,49 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

POLLENA AROMA

Opis produktu
 

DR DUDA MASKA SIARCZKOWA DO PIELĘGNACJI CIAŁA - 500 G
„MASKA SIARCZKOWA” (KREM) na bazie wody siarczkowo-siarkowodorowej słonej ze źródła „ZUZANNA” Las Winiarski k. Buska-Zdroju
dzięki zawartości siarczków i wodorosiarczków oraz licznych biopierwiastków posiada następujące właściwości pielęgnacyjne skóry:

Pielęgnuje skórę suchą, zrogowaciałą, nadmiernie złuszczającą się (szczególnie w okolicy stawów),

Oddziaływuje po masażu nią na skórę kojąco przynosząc ulgę zmęczonym i obolałym nogom,

Usuwa z powierzchni skóry obumarłe komórki (peeling),

Ułatwia naturalną regenerację suchej i popękanej skóry na piętach, łokciach i stopach, zmniejsza lub usuwa rozstępy i cellulit,

Ujędrnia, wygładza i napina skórę, dzięki czemu wysmukla i modeluje sylwetkę,

Pielęgnuje skórę o rozszerzonych naczyńkach i skłonności do czerwienienia się oraz skórę nadmiernie złuszczającą się (np. w
łuszczycy i egzemach),

Masaż „maską siarczkową” pobudza mikrokrążenie w skórze, co znacznie przyspiesza przemianę materii, daje uczucie relaksu i
świeżości, wywiera korzystny wpływ na jędrność, elastyczność, gładość ud, bioder i pośladków,
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Zapobiega odleżynom, pieluszkowemu i pieluchomajtkowemu zapaleniu skóry.

„Maska siarczkowa do pięlęgnacji ciała- SPA” (Dr Duda) wchodzi w skład „PROGRAMU CZTERECH KROKÓW PIELĘGNACJI SKÓRY
ŁUSZCZYCOWEJ DOKTORA DUDY” (KROK NR 3).

Właściwości i sposób działania:

Nasza maska siarczkowa pielęgnuje skórę suchą, zrogowaciałą, nadmiernie złuszczającą się (szczególnie w okolicy stawów),
np. łuszczycową oraz skórę zmęczonych i ociężałych nóg i rąk;

W czasie masażu nadaje skórze właściwy poślizg i nawilżenie, wygładza naskórek, redukuje zmarszczki i cellulit, poprawia
sprężystość skóry, wpływa pozytywnie na elastyczność i jędrność skóry;

Masaż maską siarczkową powoduje szybszy przepływ krwi, dotlenienie, odżywienie i usuwanie toksyn ze skóry, dzięki czemu
staje się jędrna, napięta i odzyskuje swój zdrowy koloryt;

Neutralizuje nieprzyjemne zapachy kuchenne na dłoniach po przygotowywaniu posiłków, pozostawia skórę łagodnie pachnącą.

Sposób użycia:

Maskę (krem) wmasować w wilgotną skórę ciała, jako samodzielny masaż, np. w dłonie, pięty i stopy oraz stawy. Po wmasowaniu maski
w ciało można wziąć kąpiel lub prysznic z dodatkiem Żelu Siarczkowego do kąpieli, fasonów i pod prysznic Dr Duda.

Substancje aktywne:

Wazelina,

Buska mineralna woda siarczkowa,

Olejek różany,

Kaolin.

Skład INCI:

Petrolatum, Busko Aqua Sulphide, Lanolin, Methylcellulose, Parfum, Citronellol, Geraniol, Kaolin Clay, Glycerin and Ethyl Lauroyl Arginate
HCI.

Uwagi:

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Producent: Firma Kosmetyczna Dr Duda, Szaniec 268, Busko Zdrój.
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