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Biomaris Med repair cream 50 ml
 

cena: 138,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria kosmetyk

Opakowanie 50 ml

Postać krem

Producent Biomaris GmbH

Wysyłka 1-2 dni

Zastosowanie Krem na skórę

Opis produktu
 

DZIAŁANIE:

Regenerujący, tłusty krem typu woda-w-oleju o działaniu kojącym i przynoszącym ulgę w świądzie.
Chroni skórę przed stanami zapalnymi, remineralizuje i rewitalizuje podrażnioną skórę. Krem przeznaczony do dermatologicznej,
systemowej pielęgnacji skóry z uszkodzoną funkcją barierową a także wrażliwej i suchej lub bardzo suchej, skłonnej do rakcji
alergicznych.
Preparat odtwarza naturalną funkcję barierową skóry (kompleks SKIN BARRIER CONCEPT) Bogaty w naturalne witaminy (A, D, E),
niezbędne kwasy tłuszczowe (omega-3 i gamma-linolenowy). Posiada akceptacje dermatologiczną instytutu Dermatest oraz certyfikat
NATRUE (kosmetyki naturalne).
Krem nie zawiera w swoim składzie:

barwników
konwencjonalnych emulgatorów
środków konserwujących
silikonu i olejów mineralnych
substancji zapachowych

STOSOWANIE:

Stosować wieczorem na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu.

W przypadku szczególnie suchej skóry BIOMARIS repair cream med może być stosowany jako krem na dzień.

SKŁAD:

• głębinowa woda morska
• ekstrakt z algi brunatnej Alaria Esculenta
• ekstrakt z trzciny Phragmites Communis
• ekstrakt z grzyba Poria Cocos
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• ekstrakt z koralowca Pseudopterogorgia Elisabethae
• olej z amarantusa
• olej z czarnej porzeczki
• olej z wiesiołka
• ekstrakt z kosaćca (irysa)
• masło shea (karite) z certyfikowanych upraw organicznych
• olej jojoba z certyfikowanych upraw organicznych
• olej słonecznikowy z certyfikowanych upraw organicznych
• olej z awokado
• naturalna witamina E
• wosk pszczeli

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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