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Serum przeciwko grzybicy Spirularin NS 10 ml
 

cena: 99,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria kosmetyk

Opakowanie 10 ml

Postać serum

Producent Ocean Pharma GmbH

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Spirularin NS to kosmetyk w postaci serum, przeznaczony do pielęgnacji i regeneracji paznokci z ochroną przeciwgrzybiczą i
przeciwbakteryjną (onycholiza bakteryjna). Zawiera aktywny składnik Spiralin, dzięki czemu skutecznie chroni przed drobnoustrojami.
Kosmetyk przeznaczony jest dla osób z problemem stopy cukrzycowej (ZSC) czy wrastającymi paznokciami.

Kosmetyk bezpieczny dla kobiet w ciąży.

Rekomendowany dla diabetyków.

Właściwości serum:
Jednym z komponentów aktywnego składnika Spiralin jest enzym białka wytwarzany przez mikroalgę – chitynaza. Posiada on zdolność
niszczenia ścian komórkowych grzybów poprzez rozkład ich struktury. Pielęgnacja paznokci i skóry wokół nich przy pomocy Spirularin
NS kompensuje naturalne deficyty bariery ochronnej skóry. Ponadto, w skład Spirularin NS wchodzą wysokowartościowe, nawilżające i
pielęgnujące olejki jojoba, betainy pochodzenia roślinnego, wyciąg z lukrecji gładkiej i oczaru wirginijskiego. Dzięki naturalnym
składnikom, serum nie tylko chroni przed bakteriami i grzybicą, ale również pielęgnuje i odżywia paznokcie oraz skórę wokół nich.

Stosowanie:
Rano i wieczorem nanieść jedną kroplę kosmetyku na wszystkie paznokcie i otaczającą je skórę. Następnie lekko wmasować. Po
aplikacji przez 30 minut nie stosować kremów i balsamów.

Składniki:
woda, ekstrakt z mikroalgi, alkohol, ekstrakt z liścia oczaru wirginijskiego, olejek jojoba, olejek kokosowy, ekstrakt z korzenia lukrecji,
betaina, mleczan sodowy, alkohol cetylostearylowy, kwas lewulinowy, poliglukozyd kwasów oleju kokosowego, mech irlandzki,
monogliceryd kwasu kaprylowego, fitynian sodu, linalol, dwutlenek tytanu, kwas benzoesowy

Podmiot odpowiedzialny:
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W&P Cosmetics
ul. Bolesława Czerwińskiego 6
40-123 Katowice

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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