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APIS ACNE-STOP Maska ściągająco-wygładzająca z białą
glinką i cynkiem 200ml
 

Cena: 37,99 PLN

Opis słownikowy

Producent PPH APIS SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaAPIS ACNE-STOP Maska ściągająco-wygładzająca z białą glinką i cynkiem 200mlMaska ściągająco-wygładzająca Apis
Professional Acne-Stop z białą glinką i cynkiem, dedykowana dla cery tłustej, z rozszerzonymi porami, mieszanej, polecana po zabiegu
oczyszczania skóry z zaskórników i po zabiegu mikrodermabrazji.DziałanieMaska kremowa Apis Acne-Stop z białą glinką, tlenkiem
cynku, ekstraktem z arniki i mimozy. Dzięki białej glince i tlenkowi cynku maska intensywnie ściąga rozszerzone pory, łagodzi
podrażnienia, uspokaja skórę, reguluje nadmierne wydzielanie sebum. Natomiast ekstraktowi z arniki i mimozy zawdzięcza silne
właściwości przeciwzapalne i antybakteryjne. Ponadto maska odżywia i wygładza cerę. Ekstrakt z arniki jest odpowiedzialny za
wzmacnianie i obkurczanie naczynek włosowatych, a ekstrakt z mimozy ma właściwości opóźniające proces starzenia skóry i silnie
nawilża.Sposób użyciaMaska polecana do stosowania po różnych zabiegach kosmetycznych, po których wymagane jest zwężenie
rozszerzonych porów, zwłaszcza po zabiegu oczyszczania i mikrodermabrazji.SkładSKŁADNIKI AKTYWNE:Biała glinka - ze względu na
dużą zawartość aluminium ma doskonałe właściwości gojące. Łagodnie ściąga pory, rewitalizuje, odświeża, odżywia i wygładza
cerę.Tlenek cynku - to naturalny minerał będący jednocześnie pigmentem. W kosmetyce ma zastosowanie jako naturalny filtr UV, chroni
skórę przed skutkami promieniowania słonecznego. Oprócz ochrony przeciwsłonecznej przyspiesza także gojenie się ran, owrzodzeń i
podrażnień, działa antybakteryjnie, ściągająco, pomaga w leczeniu trądziku oraz zmniejsza stany zapalne.Ekstrakt z arniki - jest bogaty w
olejki eteryczne, kwasy tłuszczowe i fitosterole. Wzmacnia i obkurcza naczynia włosowate. Zmniejsza obrzęki i zaczerwienienia. Łagodzi
podrażnienia i stany zapalne skóry.Ekstrakt z mimozy - efektywnie opóźnia proces starzenia się skóry, ma silne właściwości nawilżające
i wzmacniające naczynka włosowate skóry. Działa antybakteryjnie i przeciwzapalnie, widocznie zmniejszając zaczerwienienia i
obrzęki.Pojemność: 200ml
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