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MUSTELA MATERNITE KREM PRZECIW ROZSTĘPOM
BEZZAPACHOWY 150ML
 

Cena: 68,90 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

LABORATOIRES EXPANSCIENCE

Opis produktu
 

MUSTELA MATERNITE KREM PRZECIW ROZSTĘPOM BEZZAPACHOWY - 150
ML
Formuła kremu przeciw rozstępom Mustela, opracowana specjalnie dla kobiet w ciąży, sprzyja zapobieganiu pojawiających się
rozstępów dzięki innowacyjnemu połączeniu składników czynnych naturalnego pochodzenia. Opatentowana receptura zapobiega
rozstępom i stymuluje produkcję włókien podtrzymujących skórę. Pozwala to zwiększyć elastyczność i sprężystość skóry. Wskutek tego
jest ona odporniejsza na działanie czynników powodujących tworzenie się rozstępów. Działa na wszystkie znane przyczyny
powstawania rozstępów w ciąży (dzialanie hormonów, stan zapalny, zmniejszenie syntezy kolagenu i elastyny, obniżenie aktywności
fibroblastów), a nie tylko na mechaniczne rozicąganie skóry.

Zawiera:

Peptydy awokado, opatentowany składnik aktywny: łagodzą uczucie napięcia skóry, przywracają jej elastyczność i uczcie
komfortu pozostawiając ją miękką i delikatną

Arabinogalaktan, opatentowany składnik aktywny: przeciwdziała powstawaniu rozstępów oraz chroni i aktywuje elastynę,
kolagen i fibronektynę - kluczowe włókna, niezbędne do skutecznej walki z rozstępami

Wosk pszczeli i masło shea: dogłębnie nawilżają i odżywiają naskórek, pozostawiając skórę miękką
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Wskazania:

Dla kobiet w ciąży, do zapobiegania powstawaniu rozstępów i redukcji tworzących się rozstępów.

Sposób użycia:

Nakładać 2xdziennie na obszary narażone na powstawanie rozstępów: brzuch, uda, piersi. Stosować od początku ciąży i przynajmniej
miesiąc po porodzie.

Produkt hipoalergiczny opracowany, aby zminimalizować ryzyko reakcji alergicznych. Bezpieczny dla Ciebie i Twojego dziecka.

Uwagi:

Hipoalergiczny.

Gwarancja bezpieczeństwa w okresie ciąży i po porodzie, potwierdzona przez niezależnego eksperta.

Może być stosowany podczas karmienia piersią.

Skuteczność potwierdzona klinicznie.

96% kobiet w ciąży stosujących krem nie ma rozstępów.

Nie zawiera: parabenów, ftalanów,fenoksyetanolu,bisfenoli A i S, kofeiny i alkoholu.

Producent: Laboratoires Expanscience Paris , Francja.
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