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Balneokosmetyki biosiarczkowa maska oczyszcza 150ml
 

Cena: 32,11 PLN

Opis produktu
 

Maseczka oczyszczająco-wygładzająca doskonale oczyszcza skórę i reguluje pracę gruczołów łojowych. Te właściwości sprawiają, że
jest skutecznym dermokosmetykiem redukującym trądzik i świecenie się skóry. Chociaż maseczka dedykowana jest głównie do cery
tłustej i mieszanej ze skłonnością do trądziku, sprawdzi się także jako kuracja oczyszczająca dla każdego typu skóry. Zawiera wodę
siarczkową o właściwościach regulujących i antybakteryjnych. Kompleks składników oczyszczających takich jak borowina, biała glinka i
ekstrakt z kory wierzby delikatnie złuszczają, regenerują i oczyszczają naskórek, pozostawiając skórę matową i gładką.

Specjalnie opracowana receptura:

dokładnie oczyszcza skórę, usuwając toksyny i zanieczyszczenia
odblokowuje i zwęża rozszerzone pory, zapobiegając powstawaniu wykwitów trądzikowych i zaskórników
wygładza oraz łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia, poprawiając wygląd i koloryt skóry.
Dzięki regularnemu stosowaniu skóra odzyskuje równowagę, nie błyszczy się, nabiera zdrowego kolorytu i staje się jedwabiście miękka
w dotyku. Tak naprawdę efekty widać już po pierwszym użyciu.

Substancje aktywne:

najsilniejsza na świecie woda siarczkowa -Bardzo silnie zmineralizowana woda lecznicza o wyjątkowo wysokiej zawartości bioaktywnej
siarki oraz innych mikro i makroelementów.
ekstrakt z kory wierzby -Zawiera kwas salicylowy, który złuszcza, przyspiesza odnowę naskórka i działa antybakteryjnie.
termoaktywna borowina -Biologicznie czynny rodzaj torfu. Zawarte w niej kwasy organiczne i sole nadają jej właściwości
przeciwzapalne, ściągające, rozgrzewające i bakteriobójcze.
biała glinka- Absorbuje nadmiar tłuszczu z porów skóry i działa ściągająco. Jest w 100% naturalna, suszona na słońcu. Bogata w mikro i
makroelementy, które pobudzają odnowę komórkową.
Razem z maseczką rekomendujemy użycie żelu i kremu z tej samej serii.

Sposób użycia: Grubą warstwę preparatu nanieść na oczyszczoną skórę, omijając okolice oczu i ust. Pozostawić na 10–15 minut,
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pozostałość zmyć ciepłą wodą. Stosować systematycznie 1–2 razy w tygodniu lub jako kurację codziennie przez 1 tydzień.

Uwaga: Może pojawić się delikatne uczucie mrowienia, które jest gwarancją działania.

Nie zawiera barwników.

Testowany na skórze tłustej i mieszanej, ze skłonnością do trądziku.
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