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Snailmed Czysty Śluz Ślimaka 58,5% Serum do skóry
trądzikowej
 

cena: 394,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria kosmetyk

Opakowanie serum 32ml (4amp. x 8 ml)

Postać serum

Producent Snailmed Polska

Wysyłka 1-2 dni

Zastosowanie na przebarwienia, na trądzik

Opis produktu
 

CZYSTY ŚLUZ ŚLIMAKA 58,5% SERUM do skóry trądzikowej z TOTAROLEM i KWASEM HIALURONOWYM opakowanie zawiera 4
ampułki po 8 ml

Bezkonkurencyjne Serum przeciwtrądzikowe Snailmed to rewitalizująca pielęgnacja cery trądzikowej, pozwalająca zachować ją w
zdrowej kondycji długo po zastosowaniu.
Serum do zastosowania w domu lub w gabinetach kosmetycznych do zabiegów tj. Sonoforeza – Mezoterapia – Fale RF.
Idealna kompozycja śluzu ślimaka i totarolu zawierające wszystkie drogocenne składniki w walce z trądzikiem powoduje, iż serum
Snailmed jest liderem w walce ze zmianami trądzikowymi. Bezkonkurencyjne serum w świecie kosmetyków profesjonalnych, co istotne
– z potwierdzoną badaniami zawartością śluzu ślimaka.

Przeznaczenie
Serum do skóry z widocznymi oznakami zmęczenia, pozbawionej blasku, z nierównomiernym kolorytem, z widocznymi porami, z
pierwszymi zmarszczkami. Przeznaczone dla wszystkich typów skóry. Odpowiednie do skóry wrażliwej.

Działanie
Skutecznie zwalcza trądzik i stany zapalne,
Redukuje zaczerwienienia,
Rozjaśnia przebarwienia,
Zmniejsza wrażliwość skóry,
Pozostawia skórę nawilżoną,
Wyrównuje powierzchnię skóry.

Pojemność:
opakowanie zawiera 4 ampułki po 8 ml
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Sposób użycia
Przed nałożeniem serum należy dokładnie oczyścić skórę.
Przed otworzeniem wstrząsnąć ampułką.
Zaleca się wklepywanie serum w skórę.
Stosować do 2 razy dziennie. W szczególnych przypadkach ilość zabiegów nakładania serum można zwiększyć nawet do 4 razy na
dobę.

Właściwości
Podczas pierwszych dni stosowania może wystąpić efekt delikatnego szczypania. Jest to naturalna reakcja wrażliwej skóry. Zapach
czystego śluzu ślimaka utrzymuje się przez kilka minut po zaaplikowaniu, jest to reakcja naturalnego śluzu na ciepło.

Dzięki serum Snailmed skóra odzyskuje funkcję regeneracji i właściwą elastyczność już po czterech tygodniach. Optymalny skład
kosmetyków profesjonalnych jest kluczowy w walce z trądzikiem. Regularne stosowanie serum Snailmed pozwoli Ci przekonać się na
własnej skórze jak ogromny wpływ na Twój wygląd ma właściwa pielęgnacja kosmetykami profesjonalnymi najwyższej jakości.

Serum Snailmed działa w sposób niesamowicie skuteczny, powodując ponad 80 PROCENTOWE ZMNIEJSZENIE wrażliwości skóry, co
powoduje nie tylko idealny podkład dla drażniących make-upów ale również ochronę przed szkodliwymi czynnikami środowiskowymi,
których w obecnych czasach nie unikniemy.

Podmiot odpowiedzialny:

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

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.

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