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Snailmed Maść ze śluzem ślimaka do paznokci 10 ml
 

cena: 84,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria kosmetyk

Opakowanie 10 ml

Postać maść

Producent Snailmed Polska

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Specjalistyczna maść do paznokci i macierzy z czystym śluzem ślimaka 

Specjalistyczna receptura maści do paznokci Snailmed sprawi, że sprawdzi się ona świetnie przy wszelkiego rodzaju zabiegach
związanych z paznokciami np. takich jak manicure hybrydowy, żelowy czy japoński. Maść Snailmed zabezpiecza, silnie regenerować i
przywraca paznokcie i skórę wokół do zdrowego i prawidłowego funkcjonowania i wyglądu.
Zawarte w śluzie ślimaka naturalne antybiotyki i witaminy powodują, że jest to godny zaufania i bezpieczny produkt w setkach
gabinetów w całej Europie. Maść stymuluje odrost naturalnej płytki paznokciowej, wzmacnia odporność paznokci na łamanie, pękanie i
rozdwajanie. Silnie odżywia i skutecznie zabezpiecza paznokcie i skórki.

Snail Secretion Filtrate – Śluz ślimaka – rewolucyjnie wprowadzony do maści do paznokci Snailmed. Znajduje się na pierwszym
miejscu w składzie (jest go 30 %). Składniki takie jak kolagen, allantoina, witaminy A, C, E, kwas glikolowy i przeciwutleniacze spowodują,
że Snailmed stanie się dla Ciebie podstawą w trosce o paznokcie i dłonie. Ricinus Communis Seed Oil – Wspomaga wzrost paznokci,
zapobiega rozdwajaniu się płytki, wzmacnia paznokcie, dzięki czemu są mniej łamliwe. Nadaje paznokciom i skórkom odpowiedni
stopień natłuszczenia, co sprawia, że są elastyczne i wytrzymałe. Olej rycynowy działa regenerująco na paznokcie, co jest szczególnie
ważne w przypadku płytki zniszczonej w wyniku stosowania manicure hybrydowego.

Wosk Pszczeli - Tworzy na powierzchni paznokcia i skóry wokół niego warstwę ochronną, która zmiękcza, uelastycznia, wygładza i
regeneruje skórę. Doskonale natłuszcza, stanowi barierę ochronną i zapobiega wysuszaniu skóry.

Mocznik – W maści do paznokci Snailmed zawartość mocznika to 23%. Wraz ze śluzem ślimaka i olejem rycynowym tworzy on
kompozycję ułatwiającą wnikanie w głąb skóry substancji aktywnych zawartych w śluzie ślimaka. Zmiękcza skórę i działa silnie
przeciwbakteryjnie.

Dlaczego maść do paznokci Snailmed?

Niepowtarzalna kompozycja składników - Na pierwszym miejscu w składzie - naturalny śluz ślimaka (co bardzo ważne woda
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wymieniona jest w składzie osobno, stąd wiemy, że śluz nie jest z nią wymieszany i że jego ilość jest potwierdzona, w kremie pod oczy
Snailmed wynosi – 30 %.
Produkt w 100% wyprodukowany w Polsce, nie ma w składzie chemicznych zamienników. NIE zawiera składników z Chin.
Skuteczność potwierdzona wieloletnimi badaniami, ale przede wszystkim przez tysiące klientów ceniących sobie jakość i uczciwość
produktów.
Snailmed to Polska marka nie produkująca na rynek masowy, skupiająca się na produktach z czystym śluzem ślimaka o najwyższej
jakości i skuteczności.
Świetna cena względem jakości i wydajności
Naturalny śluz ślimaka - Ślimaki nie cierpią w żaden sposób, jedynie zadbany i szczęśliwy ślimak jest w stanie wyprodukować najwyższej
jakości śluz.
Naturalne i aktywne składniki w śluzie ślimaka

Allantoina
Dogłębnie nawilża, koi, działa przeciwzapalnie i przyspiesza regenerację skóry. Działa łagodząco na trądzik, wspomaga eliminację
cellulitu. Allantoina jest substancją niekomedogenną, czyli nie zatyka porów.
Kolagen, elastyna 
Opowiadają za sprężystość oraz jędrność skóry. Ich wysokie stężenie w śluzie ślimaka pozwala na odczucie efektów już po pierwszych
kilku użyciach.
Witaminy A, C i E 
Odżywiają i regenerują skórę, chronią przed działaniem wolnych rodników, wspomagają rozjaśnianie przebarwień.
Kwas glikolowy 
W optymalnym stężeniu dla skóry wygładza, odświeża i regeneruje, spowalnia procesy starzenia skóry. Poprawia koloryt, rozjaśnienia
skórę oraz pozwala na pozbycie się martwego naskórka. Działa oczyszczająco.
Naturalne antybiotyki 
Eliminują bakterie i grzyby, są skuteczne m.in. przeciw bakteriom Eschrichia Coli, Staphylococcus Aureus i Pseudomona Aeruginosa,
które najczęściej występują w przebiegu infekcji skórnych.
Przeciwutleniacze i Mukopolisacharydy 
Zmniejszają podrażnienia i uczulenia, przyczyniają się do prawidłowego krążenia krwi i limfy. W połączeniu z kolagenem i elastyną
nadają skórze idealną elastyczność, sprężystość oraz nawilżenie.

Glikokoniugaty 
Czynniki wzrostu aktywności fibroblastów (komórek skóry), co ma bezpośredni wpływ na funkcje skóry: zwiększa ilość fibroblastów,
stymuluje proces syntezy nowego kolagenu, zapewnia odpowiedni poziom kwasu hialuronowego, ułatwia też migrowanie
keratynocytów, co przyczynia się do szybszego gojenia ran i uszkodzeń. Pozwala zachować równowagę między kolagenem i elastyną.
Indukuje znacząco proliferację fibroblastów.
Te wszystkie składniki zapewniają szerokie spektrum działania śluzu. Jego najważniejszym efektem jest szybka regeneracja skóry. Śluz
działa zbawiennie na uszkodzony kolagen, dostarczając mu cząsteczki hemocyjaniny, bogatej w tlen, który pomaga tworzyć nowe
włókna kolagenu i kształtować podskórną sieć strukturalną.

Maść do paznokci
Śluz ślimaka 30% 

Składniki:

INCI: Snail Secretion Filtrate, Aqua, Urea, Glycerin, Cera Alba, Cetyl Alcohol, Stearyl Alcohol, Ricinus Communis Seed Oil, Silica,
Ceteareth-25, D-Panthenol, Ethyl Linoleate, Ethyl Oleate, Ethyl Linolate, Ethyl Palmitate, Ethyl Stearate, Tocopheryl Acetate, Hydrolyzed
Keratin, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Potassium Sorbate, Hexylene Glycol, Sodium Benzoate, Benzyl Alcohol, Sodium Polyacrylate,
Parfum, Alpha-Isomethyl Ionone, Linalool

Podmiot odpowiedzialny:

SNAILMED Polska Sp. z o.o.
ul. Pusta 62, 41-206 Sosnowiec
Polska

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

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