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PARASOFTIN, Skarpetki złuszczające
 

Cena: 14,26 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 2 saszetki 20 ml plus 2 skarpetki

Postać skarpetki

Producent N.P.ZDROVIT SP Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis

Mieszanina kwasów AHA/BHA: odpowiada za intensywną regenerację i odnowę naskórka.
Kompleks ekstraktów: (ekstrakt z miodu, opuncji, gruszki, marakui, cytryny, winogrona oraz ananasa) kondycjonują i nawilżają skórę
stóp.
Mocznik, alantoina: działanie nawilżające, wspomaga regenerację i odbudowy naskórka, wygładzają i kondycjonują.

Po jednorazowym zastosowaniu zapewniają skuteczną redukcję oraz zmiękczenie naskórka, jednocześnie zapobiegając ponownemu
narastaniu naskórka.

Ponadto nie uszkadzają i nie podrażniają zdrowej skóry

Składniki nawilżają, a skóra staje się miękka i przyjemna w dotyku.

Parasoftin- wnioski z przeprowadzonych obserwacji dermatologicznych
Skarpetki złuszczające nie wywołują objawów alergicznych czy toksycznych
Brak zgłaszania pojawienia się dolegliwości
Skuteczny produkt kosmetyczny, który poleca się do pielęgnacji nadmiernie zrogowaciałej, spękanej skóry

Badania aplikacyjne - rezultaty
Ocena skarpetek:
Tolerancja skóry 100%
Poprawa kondycji skóry stóp 100 %
Poprawa wyglądu skóry stóp 100 %
Nawilżenie 97%

Konsumenci deklarują:
Usunięcie zrogowaciałego naskórka 100 %
Intensywną regenerację naskórka 100 %
Wygładzenie skóry stóp 100 %
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Efekt gładkich stóp po 7 dniach 80%

Ocena właściwości:
Przyjemny zapach 87 %
Łatwość aplikacji 100 %
Łatwość spłukiwania 100 %
Brak efektu ściągnięcia 100%

Sposób użycia
Umyj i osusz stopy.
Załóż skarpetki na stopy.
Otwórz saszetki, wlej płyn do skarpetek.
Zabezpiecz skarpetki wokół kostki (naklejka)
Dla lepszego komfortu nałóż dodatkowo bawełniane skarpetki.
Po 60-90 minutach zdejmij skarpetki nasączone płynem oraz pozostałość płynu na stopach spłucz wodą.
W zależności od stopnia zniszczenia stopy proces złuszczania rozpocznie się po 4-7 dniach i będzie trwać kolejnych 3-5 dni.

Po aplikacji wypielęgnowana skóra jest zabezpieczona przed ponownym pękaniem, złuszczaniem i nadmiernym rogowaceniem. Skóra
wygląda na zdrową i odpowiednio zadbaną.
Zabieg można powtórzyć nie wcześniej niż po 30 dniach.

Zawartość opakowania:
2 saszetki 20 ml plus 2 skarpetki
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