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ZIOŁOWE MASEŁKO PIELĘGNACYJNE 150 ML
 

cena: 75,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria kosmetyk

Producent MomMe Cosmetics

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Ziołowe masełko pielęgnacyjne polecane do pielęgnacji szczególnie wrażliwej skóry twarzy i ciała. Zawiera opatentowane kompleksy o
klinicznie potwierdzonej skuteczności. Dzięki zawartości innowacyjnego Cellike i bioaktywnego kompleksu 7 ziół, błyskawicznie łagodzi
objawy zapalne, podrażnienia i zaczerwienienia. Wzmacnia naturalne mechanizmy obronne skóry, chroni ją przed wpływem
zanieczyszczonego powietrza, słońca oraz chemicznych czynników drażniących. Szczególnie polecany dla dzieci zmagających się z
atopowym zapaleniem skóry, mikrouszkodzeniami, podrażnieniami oraz uciążliwym swędzeniem. Puszysta konsystencja tworzy na
skórze biologiczny opatrunek, który pozwala skórze na szybszą i w pełni naturalną regenerację. Dogłębnie i długotrwale nawilża skórę.

CELLLIKE – innowacyjny surowiec roślinny, który wykazuje niespotykanie wysoki poziom podobieństwa do fizjologicznych cech skóry.
Dzięki w pełni naturalnej formule wielowarstwowych liposomów pomaga odbudować i przywrócić prawidłowe funkcjonowanie
zniszczonej skóry. Długo utrzymuje nawilżenie i usprawnia transport substancji aktywnych. Doskonale sprawdza się w łagodzeniu
objawów AZS, łojotokowego zapalenia skóry oraz uszkodzeń mechanicznych.
BIOAKTYWNY KOMPLEKS 7 ZIÓŁ – opatentowana formuła dla skóry wrażliwej, suchej i atopowej. Starannie skomponowany kompleks
o skuteczności potwierdzonej w badaniach klinicznych. Wspomaga leczenie ostrych stanów podrażnienia skóry takich, jak atopowe
zapalenie skóry oraz redukuje objawy chorobowe takie jak świąd, rumień. Stanowi swoistą „biologiczną tarczę ochronną” przed
podrażnieniami ze strony zanieczyszczonego środowiska, detergentów oraz podrażnień wywołanych przez owady.
– zielona herbata – poprawia elastyczność naczyń, minimalizuje ryzyko powstawania stanów zapalnych.
– trawa tygrysia – działa silnie antyseptycznie. Przyśpiesza gojenie ran, zmienia strukturę blizn, dzięki czemu można je wygładzić i
rozjaśnić. Poprawia nawilżenie skóry.
– lukrecja – posiada silne właściwości łagodzące, przeciwalergiczne, stymulujące układ immunologiczny i przeciwpodrażnieniowe.
Łagodzi stany zapalne, niweluje uczucie swędzenia oraz działa przeciwobrzękowo. Wspomaga leczenie zmian atopowych, egzemy.
– rumianek leczniczy – działa łagodząco, zmiękcza naskórek. Zapobiega powstawaniu zmian pigmentacyjnych na skutek
mikrouszkodzeń skóry.
– rdest japoński – wspomaga prawidłową pracę naczyń krwionośnych, hamuje kaskadę prozapalną.
– rozmaryn lekarski – posiada właściwości wzmacniające, tonizujące i antyseptyczne. Oczyszcza skórę i zapobiega rozwojowi
szkodliwych bakterii i drobnoustrojów.
– tarczyca bajkalska – ze względu na zawartość bajkaliny jest silnym antyoksydantem, łagodzi podrażnienia, stany zapalne i alergiczne.
Chroni kolagen i elastynę. Zapobiega uszkodzeniom łańcuchów DNA. Przywraca skórze naturalną sprężystość i elastyczność. Jest
naturalnym filtrem ochronnym.
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MASŁO AWOKADO – bogate w proteiny, aminokwasy, fitosterole i lecytynę. Doskonałe do pielęgnacji cery suchej, łuszczącej się i
podrażnionej. Silnie nawilża, odżywia naskórek i likwiduje mikrouszkodzenia.
MASŁO SHEA – bogate źródło substancji odżywczych, witamin i antyutleniaczy. Działa regenerująco i ochronnie (jest naturalnym filtrem
UV), poprawia nawilżenie i elastyczność skóry.
KOMPLEKS BIOLIPIDÓW ROŚLINNYCH –zbliżony składem do warstwy lipidowej ludzkiej skóry. Łagodzi, wygładza, odbudowuje barierę
ochronną naskórka i zmniejsza jego podatność na podrażnienia.
OLEJ BABASSU – pozyskiwany z owoców tropikalnej palmy Atalia. Działa silnie odżywczo i regenerująco. Redukuje uczucie suchości,
szorstkości i swędzenia. Naturalny filtr UV.
OLEJ MAKADAMIA – działa odżywczo, łagodząco i kojąco, zmniejsza uczucie podrażnienia oraz zaczerwienienie skóry, także po
ekspozycji na słońce.
OLEJ ARBUZOWY – silnie nawilżający, lekki i delikatny. Doskonale się wchłania, nadaje skórze miękkość.
OLEJ SŁONECZNIKOWY – lekki i delikatny, doskonale nawilża skórę. Działa normalizująco i łagodząco.
SKWALAN Z OLIWEK – składnik cementu międzykomórkowego naskórka, wzmacnia go i uszczelnia, zapobiega utracie wody. Działa
antyutleniająco. Zwiększa przenikanie substancji aktywnych w głąb skóry.
BISABOLOL – otrzymywany z rumianku. Działa antybakteryjnie, łagodzi podrażnienia skóry i przyspiesza jej regenerację.
NATURALNA WITAMINA E – łagodzi podrażnienia, wspomaga regenerację naskórka.
GLICERYNA ORGANICZNA – długotrwale i głęboko nawilża, zatrzymuje wodę w naskórku.

Sposób użycia:
Masełko nałożyć na umytą i osuszoną skórę ciała lub twarzy. W miejsca szczególnie podrażnione delikatnie wmasować lub wklepać.
Aplikację można ponawiać kilka razy dziennie – w zależności od potrzeb i stanu skóry. Na noc polecamy nałożyć grubszą warstwę
kosmetyku, przez chwilę pozostawić preparat do wchłonięcia, po czym ubrać dzieciątko w bawełnianą piżamkę. Taka aplikacja zadziała
jak ziołowy kompres, który doskonale złagodzi skórne dolegliwości jak swędzenie czy pieczenie.

Składniki/Ingredients:
Aqua, Coco-Caprylate/Caprate, Isoamyl Cocoate, Persea Gratissima (Avocado) Seed Oil, Mirystyl Mirystate, Cetearyl Alcohol, Glycerin,
Glyceryl Stearate Citrate, Sucrose Stearate, Citrullus lanatus Seed Oil, Glyceryl Stearate, Hydrogenated Vegetable Oil, Caprylic/Capric
Triglyceride, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Hydrogenated Phosphatidylcholine, Macadamia Ternifolia Oil, Phytosterols, Xanthan
Gum, Phospholipids, Glycine Soya (Sterol), Stearic Acid, Palmitoyl PG-Linoleamide, Squalane, Chamomilla Reticutita (Matricaria) Flower
Extract, Centella Asiatica Extract, Glycyrrhiza (Licorice) Root Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Polygonum Cuspidatum Root
Extract, Rosemarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Benzyl Alcohol, Tetrasodium Glutamate
Diacetate, Dehydroacetic Acid,Tocopherol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Bisabolol, Ceramide 3, Glyceryl Caprylate.
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