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EMOLIUM, SKIN REPAIR, Balsam dermonaprawczy do ciała,
200ml
 

Cena: 41,64 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml

Postać balsam

Producent NEPENTES PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Dermokosmetyk

Opis produktu
 

Opis

EMOLIUM, SKIN REPAIR, Balsam dermonaprawczy do ciała, 200ml

Odpowiedniej pielęgnacji wymaga nie tylko skóra twarzy, ale również skóra całego ciała. Idealnym kosmetykiem, który właściwie nawilży,
odżywi i skutecznie zregeneruje skórę jest Dermonaprawczy balsam do ciała Emolium Skin Repair.

Składniki aktywne:
Kompleks Hydroaktywny, kompleks 10 witamin, w tym witaminy z grupy B, prebiotyk biolin.

Działanie:
Skóra całego ciała potrzebuje równie intensywnej pielęgnacji, co skóra twarzy. Specjalnie dla skóry suchej i dojrzałej stworzono unikalny
Dermonaprawczy balsam do ciała Emolium Skin Repair. Realizuje on wszystkie jej potrzeby, włącznie z intensywną regeneracją oraz
odnową komórkową. Kosmetyk działa nawilżająco, odżywiająco i kojąco, przyczynia się także do przywrócenie fizjologicznego płaszcza
hydrolipidowego. Wzmacnia odporność skóry na działanie czynników zewnętrznych, ponadto wygładza ją, uelastycznia i zmiękcza.
Widoczne efekty w poprawie kondycji i wyglądu skóry można zaobserwować już po trzech tygodniach regularnych aplikacji. Dodatkowo
zawarty w balsamie prebiotyk pomaga utrzymać naturalną równowagę flory bakteryjnej skóry. Preparat łatwo się wchłania, nie
pozostawia na skórze lepkiego filmu.

Zastosowanie:
Emolium Skin Repair dermonaprawczy balsam do ciała dedykowany skórze dojrzałej oraz skórze potrzebującej intensywnej regeneracji.
Polecany do codziennej pielęgnacji.

Informacje dodatkowe:
Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Produkt testowany dermatologicznie i klinicznie,
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skład opracowany we współpracy z dermatologami.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu.

Sposób użycia:
Balsam stosować na oczyszczonej i osuszonej skórze ciała. Po nałożeniu pozostawić do wchłonięcia. Można stosować w razie potrzeby
kilka razy dziennie.
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