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Dr Duda żel siarczkowy do kąpieli łuszczyca SPA 1 litr
 

Cena: 25,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

DAX COSMETICS

Opis produktu
 

DR DUDA ŻEL SIARCZKOWY DO KĄPIELI, FASONÓW I POD PRYSZNIC - 1000 G
NA BAZIE BUSKIEJ WODY MINERALNEJ SIARCZKOWEJ Z UJĘCIA “ZUZANNA” LAS WINIARSKI

90% WODY SIARCZKOWEJ

Żel służący do kąpieli i pod prysznic na bazie wody mineralnej siarczkowo-siarkowodorowej słonej ze źródła „Zuzanna” Las Winiarski k.
Buska-Zdroju. Przeznaczony jest do stosowania w warunkach domowych, relaksujących i pielęgnacyjnych, które to kąpiele: pielęgnują
skórę nadmiernie złuszczającą się, suchą i zrogowaciałą, hamują procesy starzenia się skóry, likwidują i zapobiegają powstawaniu
cellulitu i wyprysków, wzmacniają ścianki naczyń krwionośnych, łagodzą podrażnienia i świąd skóry,wspomagają odchudzanie, dają
uczucie relaksu i świeżości, powodują wzrost ukrwienia skóry co ułatwia wymianę biopierwiastków z solanki i wody siarczkowej a ciałem
(toksyny opuszczają organizmm a mikro- i makroelementy oraz siarczki ulegają wchłanianiu).

Właściwości i sposób działania:

Kąpiele siarczkowe działają na skórę keratolitycznie i keratoplastycznie, co sprawia, że nadmiernie złuszczający się,
zrogowaciały naskórek oraz skóra staje się miękka, sprężysta, odżywiona i nawilżona;

Kąpiele siarczkowe łagodzą podrażnienia i świąd skóry, usuwają lub zmniejszają nadmierną potliwość, poprawiają ukrwienie
skóry, dzięki czemu przywracają jej dobrą kondycję;

Kąpiele siarczkowe wyraźnie zmniejszają cellulit oraz rozstępy, wspomagają odchudzanie, usuwają toksyny, oczyszczają i
ściągają pory, hamują procesy starzenia się skóry;
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Kąpiele siarczkowe dają uczucie relaksu i świeżości, pielęgnują skórę ociężałych i zmęczonych rąk i nóg, pielęgnują skórę
całego ciała pod prysznicem;

Wchodzi w skład programu czterech kroków pielęgnacji skóry łuszczycowej Dra Dudy (krok nr 4).

Sposób użycia:

Do kąpieli – 250 ml żelu (jedna szklanka) na wannę wody w temperaturze 36°C-38°C podawać na strumień wlewanej wody, czas
kąpieli 15-20 minut.

Do fasonów (kąpieli rąk i nóg w okolicy stawów) na 5-8 litrów ciepłej wody (36°C-38°C) dodać 2 nakrętki żelu, czas trwania
fasonów 15-20 minut.

Pod prysznic – dwie nakrętki żelu siarczkowego nanieść na mokrą skórę, po umyciu ciała spłukać ciepłą wodą.

W celu zwiększenia efektu kąpieli, można przed kąpielą zastosować Maskę Siarczkową (krem) do pielęgnacji ciała Dr Duda
poprzez wmasowanie jej w wilgotną skórę.

Substancje aktywne:

Buska mineralna woda siarczkowa, sól jodkowo-bromkowo-wapniowo-magnezowa, olejek sosnowy.

Uwagi:

Hipoalergiczny.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

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