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Snailmed Maść podologiczna do stóp, 30 ml
 

cena: 154,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria kosmetyk

Opakowanie 30 ml

Postać maść

Producent Snailmed Polska

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Maść do stóp z czystym śluzem ślimaka- 30 ml

Kompozycja naturalnych składników z wiodącym śluzem ślimaka świetnie poradzi sobie z pękającymi piętami, przesuszoną skórą stóp,
łokci, kolan oraz remedium na stopy podatne na podrażnienia i problemy skórne. Silnie nawilża, usuwa martwą tkankę, złuszcza, przy
czym działa silnie antybakteryjnie.
Wysoka zawartość mocznika silnie zwiększa przepustowość skóry co umożliwia penetrację w jej głąb i wniknięcie aktywnych
składników zawartych w śluzie ślimaka i oleju z awokado. Zrogowaciała i twarda skóra stóp nie będzie więcej Twoim problemem.
Niweluje przykry zapach i nadpotliwość stóp. Przeznaczona również do stóp cukrzycowych i z atopowym zapaleniem skóry. Pobudza
odnowę komórek i pozwala długo cieszyć się swoim działaniem.

Śluz ślimaka - znany i ceniony jako jedna z najlepszych substancji używanych w dermokosmetyce, w maści Snailmed jest go aż 24,5%.
Bogactwo składników takich jak kolagen, allantoina, witaminy A, C, E, kwas glikolowy i przeciwutleniacze powodują, że Snailmed stanie
się dla Ciebie podstawą w trosce o swoje stopy.
Mocznik – W maści do stóp Snailmed znajdziemy go 20% - W połączeniu ze śluzem ślimaka olejem z awokado i masłem shea tworzy on
kompozycję ułatwiającą wnikanie w głąb skóry wymienionych substancji aktywnych, zmiękcza skórę i działa silnie przeciwbakteryjnie.

Masło shea – składnik aktywny pochodzenia roślinnego mocno odżywczy, jest naturalnym filtrem UV. Nie alergizuje, chroni przed
słońcem, mrozem i wiatrem. Posiada właściwości świetnie sprawdzające się w walce z wysuszeniem i starzeniem. Wspomaga
utrzymanie wody w komórkach skóry. Działa także korzystnie na cerę tłustą, nie powoduje zaczopowania ujść mieszków włosowych.

Witamina E – maść do stóp Snailmed poza mocznikiem i śluzem ślimaka cechuje się również zawartością witaminy E, która doskonale
„wymiata” wolne rodniki chroniąc tkankę przed stwardnieniami.
Olej z awokado – maść do stóp Snailmed odznacza się wysoką zawartością oleju z Awokado, który działa regenerująco, silnie odżywczo
i ochronnie. Znany jest jako olej 7 witamin (A-B-D-E-H-K-PP), Zbliżony w budowie do lipidów skóry, dlatego jest wysoce tolerowany.
Głęboko się wchłania, nie nabłyszcza. Wzmacnia, uelastycznia skórę i neutralizuje wolne rodniki Działa antyoksydacyjnie i ochronnie na
mitochondria.
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Dlaczego specjalistyczna maść podogoliczna Snailmed?

Wybitnie skuteczne połączenie śluzu ślimaka, mocznika, oleju z awokado i masła shea.

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.

Zawiera to czego potrzebuje Twoja skóra by być zdrowa, prawidłowo pracować i niwelować niedoskonałości.

Naturalne i aktywne składniki w śluzie ślimaka (24,5% w maści do stóp Snailmed)
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.

Zastosowanie: Maść do stóp

Podmiot odpowiedzialny:

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