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Krem do twarzy skinicer REPAIR CREME 30 ml
 

cena: 202,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria kosmetyk

Opakowanie 30 ml

Postać krem

Producent Ocean Pharma GmbH

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Skinicer REPAIR CREME przeznaczony jest dla suchej i mieszanej dojrzałej skóry twarzy. Ze względu na zawartość substancji czynnej
Spiralin, krem dedykowany jest skórze trądzikowej, jak również w przypadkach łojotokowego zapalenia skóry czy atopowego zapalenia
skóry (AZS).

Zalecany jest po zabiegach kosmetycznych i z zakresu medycyny estetycznej (peelingi chemiczne, zabiegi laserowe).

Właściwości kremu:
Obok właściwości przeciwbakteryjnych, zdolności do pobudzania procesu rewitalizacji i regeneracji komórek skórnych, posiada również
zdolność do stymulacji produkcji kolagenu przez fibroblasty. Wysokowartościowe, naturalne olejki pochodzące z pestek winogron,
pestek moreli oraz olejek kokosowy zapewniają odpowiedni poziom natłuszczenia skóry. Wyciąg z lukrecji gładkiej zapewnia naturalne,
antyalergiczne działanie i wpływa kojąco na skórę. Wyciąg z kory wierzby wspomaga łagodne usunięcie zewnętrznych, obumarłych
warstw naskórka i koi wszelkie podrażnienia skóry.

Stosowanie:
Nanieść rano i wieczorem na skórę twarzy i/lub dekoltu.
Chronić partie skóry wokół oczu.

Składniki:
woda, ekstrakt z mikroalgi, alkohol cetylostearylowy, alkohol, olej z pestek winorośli, eter dikarylylowy, olej kokosowy, ekstrakt z kory
wierzby, ekstrakt z korzenia lukrecji, gliceryna, masło shea, mleczan sodu, alkohol mirystylowy, monostearynian gliceryny, ekstrakt z
nasion dyni, substancje perfumujące, roślinny emulgator, naturalny polisacharyd otrzymywany z modrzewia, witamina E, guma
ksantanowa, olej z nasion słonecznika, witamina C, fitynian sodu, maltodekstryna, dwutlenek tytanu, kwas benzoesowy, linalol

Podmiot odpowiedzialny:
W&P Cosmetics
ul. Bolesława Czerwińskiego 6
40-123 Katowice
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Producent:
Ocean Pharma GmbH
Dieselstraße 6,
21465 Reinbek, Niemcy

Ocean Pharma GmbH to renomowana marka tworząca unikalne oraz stale rozwijane linie kosmetyków – skinicer® Reapair Care,
skinicer® Beauty i Spirularin®. Skuteczność kosmetyków, oparta jest na wieloletnich badaniach (prowadzonych wraz z Kliniką
Dermatologiczną w Hamburgu), zwieńczonych patentem pozyskania w naturalny sposób z mikroalgi gatunku Spirulina Platensis
aktywnego składnika o nazwie Spiralin®. To właśnie ekstrakt Spiralin® jest bazą naszych kosmetyków. Kosmetyki marki pielęgnują,
chronią, regenerują i rewitalizują. Doskonale uzupełniają codzienną praktykę w gabinecie podologicznym, dermatologicznym,
kosmetycznym. Również do stosowania w domu. Przeznaczone dla każdego z problemem grzybicy paznokci/skóry, opryszczką,
kurzajkami, trądzikiem czy suchą skórą stóp/pięt. Rekomendowane dla diabetyków, bezpieczne dla kobiet w ciąży oraz dzieci.
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