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L'BIOTICA MASKA DO STÓP ZŁUSZCZAJĄCA
 

cena: 18,80 PLN

Opis słownikowy

Kategoria kosmetyk

Producent L'biotica

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

L'BOTICA MASKA DO STÓP ZŁUSZCZAJĄCA maska w postaci skarpet wypełnionych aktywnie działającym płynem, silnie złuszczająca
zrogowaciałą skórę stóp.

Łuszczenie skóry jest widoczne od 4 do 10 dni po zastosowaniu, po tym czasie stan skóry stóp ulegnie znaczącej poprawie.

W trakcie zabiegu nie należy używać pumeksu, tarki oraz innych środków do usuwania odcisków.
Długość procesu złuszczania zależy od kondycji skóry stóp przed zabiegiem.

Dla utrzymania efektu gładkich stóp zabieg można powtórzyć co 30 dni.

Działanie:
złuszcza
regeneruje
koi
wygładza

Stosowanie:
Przed założeniem skarpetek należy umyć i osuszyć stopy, następnie przeciąć opakowanie wzdłuż przerywanej linii, włożyć stopę.
Dla lepszego efektu i komfortu zaleca się założyć dodatkowo bawełniane skarpetki.
Pozostawić na stopach od 60 do 90 min, zależnie od kondycji stóp, następnie usunąć maskę i zmyć pozostałość płynu ciepłą wodą.

Obumarły naskórek zacznie się złuszczać po ok 4-5 dniach.

Składniki:
Alcohol, Aqua, Propylene Glycol, Lactic Acid, Isopropyl Alcohol, Urea, Glycolic Acid, Betaine, Anthemis Nobilis Flower Extrack, Citrus
Medica Limonum (Lemon) Fruit Extract, Carica Papaya (Papaya) Fruit Extract, Pyrus Malus (Apple) Fruit Extract, Citrus Aurantium Dulcis
(Orange) Fruit Extract, Triclosan, Salicylic Acid, Menthol, PEG-60 Hydrogenated Castor Oil, Disodium EDTA, Parfum
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Ważne informacje:
W trakcie zabiegu nie należy używać pumeksu, tarki oraz innych środków do usuwania odcisków. Długość procesu złuszczania zależeć
będzie od kondycji skóry stóp przed zabiegiem.
Ze względu na zawartość aktywnych kwasów, nie zaleca się stosowania produktu w trakcie ciąży.
Nie stosować maski w razie nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.
Przeznaczone do jednorazowego użycia.
Produkt do użytku zewnętrznego.
Używać tylko zgodnie z instrukcją, nie częściej niż co 25 dni.
Nie stosować na podrażnioną lub oparzoną skórę.
W trakcie procesu złuszczania, przy ekspozycji stóp na słońce zaleca się użycie wysokiego filtra UV.

Producent:
L`BIOTICA
Nowatorów 11
Gdańsk
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