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Regenerum, serum regeneracyjne do rąk, 50 ml
 

Cena: 14,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Aflofarm

Opis produktu
 

REGENERUM SERUM REGENERACYJNE DO RĄK - 50 ML
Skóra dłoni jest najbardziej narażona na zniszczenia. Wykonujemy nimi większość czynności, dlatego są najbardziej narażone na
działa¬nie szkodliwych czynników zewnętrznych (detergenty, wiatr, mróz, słońce, suche powietrze), które uszkadzają warstwę ochronną
skóry dłoni. W konsekwencji skóra dłoni staje się przesuszona, popękana i spierzchnięta. Dodatkowo, z wiekiem skóra dłoni szybciej traci
jędrność i sprężystość, staje się cienka.

Działanie:

Regenerum regeneracyjne serum do rąk intensywnie regeneruje, odżywia i pielęgnuje suchą, spierzchniętą skórę dłoni. Dzięki
odpowiednio dobranej kompozycji składników aktywnych chroni ją przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych, nawilża i
przywraca elastyczność.

Intensywnie regeneruje
Nawilża i przywraca elastyczność
Odżywia i pielęgnuje suchą, spierzchniętą skórę dłoni
Chroni skórę przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych
Nie zostawia tłustej powłoki
Pozostawia skórę jedwabiście gładką

Regenerum regeneracyjne serum do rąk może być stosowane okresowo jako kuracja lub przez cały rok w zależności od indywidualnych
potrzeb.

Skład:
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Olej z róży - cechuje się wysoką zawartością wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, które zapewniają odbudowę warstwy
lipidowej naskórka, intensywnie regenerując przesuszoną i podrażnioną skórę rąk.
Kompleks zawierający wyciąg z lilii wodnej i lipoaminokwas - przywraca hydrolipidową barierę ochronną i wpływa kojąco na
skórę, redukując uczucie dyskomfortu spowodowanego czynnikami zewnętrznymi takimi jak mróz, promieniowanie UV czy
detergenty.
Witaminy A i E oraz prowitamina B5 - działają łagodząco, a także skutecznie nawilżają i odżywiają skórę, przywracając jej
gładkość i elastyczność.

Dodatkowo serum korzystnie wpływa na utrzymanie jędrności skóry dłoni, pomaga chronić ją przed fotostarzeniem oraz redukuje
drobne przebarwienia.

Sposób użycia:

Stosować kilka razy dzienni, delikatnie wmasowując w skórę dłoni.

Uwagi:

Testowany dermatologicznie.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu.
Tylko do użytku zewnętrznego. Unikać kontaktu z oczami i uszkodzoną skórą.

Producent: Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, Pabianice.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

https://www.drogeriakrokus.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

