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Snailmed Krem ze śluzem ślimaka 40,07% 15 ml
 

cena: 174,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria kosmetyk

Producent Snailmed Polska

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

BEZKONKURENCYJNY krem przeciwstarzeniowy oraz przeciw niekorzystnym skutkom stosowania makijażu.
Wyrównanie kolorytu, usunięcie plam naskórnych i potwierdzona badaniami 30% redukcja zmarszczek już po 4 tygodniach.

Krem Snailmed z czystym śluzem ślimaka to świetnie wchłaniający się delikatny dermokosmetyk, nadający się do zastosowania nawet
pod makijaż na najbardziej wrażliwą skórę. Bogactwo właściwości, które w połączeniu z kwasem hialuronowym tworzą
bezkonkurencyjny krem najwyższej jakości.

Kremy Snailmed posiadają zawartości 40,07% czystego śluzu ślimaka.

Preparat bardzo szybko się wchłania. Posiada potwierdzoną skuteczność w badaniach przeprowadzonych przez niezależne laboratoria.

Krem jest również doskonałym uzupełnieniem pełnej kuracji przy użyciu serum zawierającego 58,5% czystego śluzu ślimaka marki
Snailmed Polska

Działanie kremu: 

Wygładza powierzchnię skóry
Redukuje zmarszczki
Działa wspomagająco w redukcji trądziku
Rozjaśnia przebarwienia
Redukuje zaczerwienienia
Zwiększa elastyczność
Zmniejsza wrażliwość skóry
Pozostawia skórę nawilżoną

Ilość: 15 ml
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Dlaczego Snailmed:

Produkt od Polskiego producenta
Prawdziwy czysty śluz ślimaka
Tylko naturalne składniki

Zastosowanie:

Krem na dzień i na noc. Odpowiedni dla skóry wrażliwej.

Składniki: 

Snail Secretion Filtrate, Aqua, Glycerin, Cetyl Alcohol, Stearyl Alcohol, Cera Alba, Sodium Hyaluronate, Penoxyethanol, Caprylyl Glycol,
Potassium Sorbate, Hexylene Glycol, Sodium Polyacrylate, Parfum.

Sposób użycia

Przed nałożeniem kremu dokładnie oczyścić skórę.
Zaleca się wklepywanie kremu w skórę.
Stosować 2 razy dziennie. W szczególnych przypadkach ilość zabiegów 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.

Potwierdzona badaniami redukcja wrażliwości skóry aż o 80,1 % już po 4 tygodniach stosowania kremu Snailmed jest niesamowitym
zjawiskiem w świecie kosmetycznym. Czynniki środowiskowe, alergie czy naczyniowe reakcje skórne przestaną być udręką. Każda z nas
chciałaby mieć kontrole nad stabilnym i zdrowym wyglądem swojej skóry, dzięki regularnemu stosowaniu kremu Snailmed staje się to
niezwykle proste.

Zaczerwienienia skóry oraz rumień pojawiają się lub nasilają pod wpływem stresu, zmian temperatury, alkoholu, uczuleń czy też
nieodpowiedniej diety. Niezwykła kompozycja kremu Snailmed znacząco wspomaga redukcję zaczerwienienia skóry, jednocześnie
chroniąc jej powierzchnię przed nawrotami rumienia, poprzez znaczne zmniejszenie wrażliwości skóry.

Nasza skóra staje się zwiotczała z powodu naturalnych procesów starzenia się, przyśpieszanych przez utratę wagi, korzystanie z
solarium czy też nieprawidłową dietę. Dzięki kremowi Snailmed skóra odzyskuje funkcję regeneracji i właściwą elastyczność już po
czterech tygodniach. Regularne stosowanie kremu Snailmed pozwoli Ci przekonać się na własnej skórze jak ogromny wpływ na Twój
wygląd ma właściwa pielęgnacja kosmetykiem profesjonalnym najwyższej jakości.

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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