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Krem do stóp i pękających pięt z olejem ko
 

Cena: 10,08 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 100 ml

Postać -

Producent BIOXON LABORATORIUM SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis

Zmiękczająco- regenerujący krem do stóp i pięt z olejem konopnym skutecznie łagodzi dyskomfort związany z suchą, twardą i popękaną
skórą pięt skłonną do zrogowaceń. Szczególna kompozycja składników aktywnych zadba o stopy kompleksowo zapewniając znakomite
nawilżenie i zmiękczenie poprzez przenikanie w głębsze warstwy skóry. Ponadto krem wykazuje działanie przeciwbakteryjne i
przeciwzapalne. Dzięki odpowiednio dobranym składnikom stopy będą miękkie i jedwabiste. Doskonały do codziennego stosowania.

Właściwości składników kremu:
•Olej konopny i ekstrakt z liści laurowych odbudowują płaszcz hydrolipidowy naskórka i skutecznie chronią przed utratą wilgoci.
Dodatkowo masaż kremem z aktywnym ekstraktem z liści laurowych przynosi ulgę osobom odczuwającym dysfunkcję stóp
spowodowaną ostrogą piętową oraz dolegliwościami wynikającymi z nadmiernego wysiłku fizycznego.
•Mocznik i kwas salicylowy dzięki właściwościom złuszczającym hamują proces ponownego rogowacenia oraz doskonale zmiękczą i
uelastycznią skórę.
•Masło shea i wyciąg z aloesu doskonale odżywiają i regenerują spękany naskórek zapobiegając nadmiernemu wysuszaniu.
•Kasztanowiec oraz olej z drzewa herbacianego zapewnią natychmiastową ulgę dla zmęczonych i opuchnietych stóp oraz zapewnią
ochronę przeciwbakteryjną.

Zastosowanie:
Krem przeznaczony do codziennego stosowania na suchą, popękaną i zrogowaciałą skórę stóp oraz pięt.
Niewielką ilość kremu nakładaj codziennie na czyste i suche stopy najlepiej po kąpieli. Dla uzyskania pożądanego efektu oraz lepszej
wchłanialności, wykonaj krótki rozluźniający masaż stopom.

Składniki (INCI):
AQUA, UREA, GLYCERYL STEARATE SE, CETEARYL ALCOHOL, ISOPROPYL MYRISTATE, GLYCERIN, CETYL PALMITATE, PARAFFINUM
LIQUIDUM, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, DIMETHICONE, CETEARETH-20, HYALURONIC ACID, LAURUS NOBILIS
LEAF/STEM EXTRACT, CANNABIS SATIVA SEED OIL, ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER,
AESCULUS HIPPOCASTANUM EXTRACT, PANTHENOL, SALICYLIC ACID, XANTHAN GUM, ALLANTOIN, NICOTINAMIDE, TOCOPHERYL

Plik wygenerowano: 22-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekamirowska.pl


 
Adapharm Sp. z o.o. - Miro Apteka

ul. Plac Mirowski 1, Warszawa
22 620 67 24

 
ACETATE, RETINYL PALMITATE, MELALEUCA ALTERNIFOLIA LEAF OIL, PARFUM, PROPYLENE GLYCOL, CI 42090, CI 19140.

Dodatkowe informacje:
•Odpowiedni dla wegan.
•Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 3 roku życia.
•Nie zawiera parabenów i składników pochodzenia zwierzęcego.
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