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Żel do mycia twarzy skinicer REPAIR CLEANSER 100 ml
 

cena: 65,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria kosmetyk

Opakowanie 100 ml

Postać żel

Producent Ocean Pharma GmbH

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Skinicer REPAIR CLEANSER to żel do mycia i codziennej pielęgnacji skóry na bazie olejków. Stworzony z myślą o zanieczyszczonej,
podatnej na stany zapalne skórze twarzy, szyi lub dekoltu. Żel przeznaczony dla wszystkich rodzajów skóry, ze szczególnym
uwzględnieniem skóry trądzikowej oraz w przypadkach łojotokowego zapalenia skóry czy atopowego zapalenia skóry (AZS).

Kosmetyk bezpieczny dla kobiet w ciąży.

Właściwości żelu:
Antybakteryjny, przeciwzapalny i delikatnie złuszczający – dzięki ekstraktowi Salix Alba (naturalny kwas salicylowy). Zawarte w
kosmetyku tensydy (środki powierzchniowo czynne) na bazie naturalnego olejku kokosowego zapewniają łagodne i gruntowne
oczyszczenie powierzchni skóry. Ekstrakt z kory wierzby delikatnie usuwa zewnętrzne, obumarłe warstwy naskórka. Żel posiada niemal
identyczny jak skóra odczyn PH, dzięki czemu tonizacja staje się zbędna. skinicer REPAIR CLEANSER działa łagodnie i kojąco.
Oczyszcza pory. Nie wysusza skóry i cery.

Stosowanie:
Nanieść rano i wieczorem na lekko zwilżoną skórę, wmasować do pełnego spienienia a następnie spłukać letnią wodą. Doskonały do
demakijażu!

Składniki:
woda, kokamidopropylobetaina, poliglukozyd laurylowy, betaina, ekstrakt z kory wierzby, kombinacja kwasu glutaminowego i naturalnych
kokosowych kwasów tłuszczowych, poliglukozyd kwasów oleju kokosowego, monogliceryd kwasu oleinowego, kwas lewulinowy,
monogliceryd kwasu kaprylowego, alkohol, kwas anyżowy, fitynian sodu
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Podmiot odpowiedzialny:
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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