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Biomaris Med protecting cream 50 ml
 

cena: 127,40 PLN

Opis słownikowy

Kategoria kosmetyk

Opakowanie 50 ml

Postać krem

Producent Biomaris GmbH

Wysyłka 1-2 dni

Zastosowanie Krem na skórę

Opis produktu
 

DZIAŁANIE:

Krem przeznaczony do skóry suchej i wrażliwej. Chroni ja przed szkodliwym oddziaływaniem środowiska. Działa kojąco na skórę,
przynosi ulgę w świądzie, remineralizuje i rewitalizuje podrażnioną skórę.
Krem do dermatologicznej, systemowej pielęgnacji skóry z uszkodzoną funkcją barierową, wrażliwą i suchą lub bardzo suchą, skłonną
do alergii. Testowany i pozytywnie oceniony przez członków Niemieckiego Stowarzyszenia AZS i pacjentów z łuszczycą jako część
podstawowej codziennej pielęgnacji.
Kompozycja kremu jest fizjologicznie zgodna ze skórą. Zawartość naturalych witamin (A, D, E, B5), bogactwo w niezbędne kwasy
tłuszczowe (omega-3 oraz gamma-linolenowy) sprawiają że jest on bardzo dobrze tolerowany przez skórę.
Zaaprobrobowany przez dermatologiczny instytutu Derma Consult
Krem nie zawiera w swoim składzie:

barwników
konwencjonalnych emulgatorów
środków konserwujących
silikonu i olejów mineralnych
substancji zapachowych

STOSOWANIE:

Stosować rano na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu.

BIOMARIS Med protecting cream jest również odpowiedni jako krem na noc.

SKŁAD:

• głębinowa woda morska
• ekstrakt z rumianku morskiego
• ekstrakt z kwiatów kaparów
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• olej z amarantusa
• olej z czarnej porzeczki
• olej z wiesiołka
• olej jojoba
• olej z awokado
• olej babassu
• masło shea
• prowitamina B5
• naturalna witamina E

Podmiot odpowiedzialny: 

Creme Goods Company Sp. z o. o.
Al. Wilanowska 97E, 02-765 Warszawa

Dodatkowe informacje:

ZdroVita.pl gwarantuje ponadto szybką, bezpieczną i darmową dostawę zamówionych preparatów. Zapewniamy także przechowywanie
i transport w kontrolowanych warunkach, gwarantujących zachowanie pełni właściwości.

Dostarczamy Zdrowie od 2008 roku - ZdroVita.pl
Zaufaj sprawdzonej marce.
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