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Balneokosmetyki Biosiarczkowy wit.-odż. krem 50 ml
 

Cena: 46,91 PLN

Opis produktu
 

Balneokosmetyki Biosiarczkowy Krem witaminowo-odżywczy zawierający w swoim składzie leczniczą wodę siarczkową polecany jest
do codziennej pielęgnacji cery wrażliwej, suchej oraz naczynkowej. Krem natychmiast wchłania się w skórę, nie pozostawiając tłustej
warstwy.
Krem zawiera leczniczą, najsilniejszą na świecie wodą siarczkową bogatą w: witaminy C i E, masło Shea, allantoinę, hydromanil, ekstrakt
z czerwonej algi, olej z ogórecznika i d-pantenol. Krem ma przyjemny, świeży zapach mandarynki, który zwiększa komfort stosowania.
Nie powoduje podrażnień, nie wysusza skóry.

Wskazania

Biosiarczkowy Krem witaminowo-odżywczy wskazany jest do pielęgnacji skóry:

wrażliwej,
suchej,
skłonnej do naczynek.
Działanie

Woda siarczkowa bardzo silnie zmineralizowana woda lecznicza o wyjątkowo wysokiej zawartości bioaktywnej siarki (oraz innych mikro
i makroelementów takich jaki: sód, wapń, magnez, potas, chlor, brom, jod) wykazuje działanie antybakteryjnie, przeciwzapalne i
bakteriobójcze, dlatego skutecznie walczy ze zmianami trądzikowymi i nadmiernym błyszczeniem się skóry, jednocześnie nie
przesuszając skóry twarzy, która pozostaje głęboko nawilżona i odżywiona.
Witamina C posiada silne właściwości antyoksydacyjne. Wyraźnie wyrównuje koloryt skóry. Pomaga chronić przed uszkodzeniami
spowodowanymi czynnikami zewnętrznymi, zapewniając piękną i zdrowo wyglądającą skórę.
Witamina E chroni skórę przed procesami starzenia oraz wysuszeniem.
Masło Shea, allantoina, d-pantenol - regenerują i uelastyczniają naskórek, łagodzą podrażnienia.
Ekstrakt z czerwonej algi dotlenia i odmładza skórę. Głęboko wnika do komórek i dzięki witaminom z grupy B, C i E oraz B-karotenowi
przyspiesza ich odnowę oraz zapobiega wiotczeniu skóry.
Olej z ogórecznika przywraca właściwy poziom nawilżenia skóry oraz odżywia skórę.
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Stosowanie

Biosiarczkowy Krem witaminowo-odżywczy nanieść na oczyszczoną skórę i delikatnie wmasować, stosować na dzień i na noc.
Doskonały jako baza pod makijaż. Podczas stosowania może wystąpić uczucie mrowienia.
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