
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

APIS ACNE-STOP Oczyszczająca maska z błotem z morza
martwego z zieloną herbatą 200ml
 

Cena: 36,99 PLN

Opis słownikowy

Producent PPH APIS SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaAPIS ACNE-STOP Oczyszczająca maska z błotem z morza martwego z zieloną herbatą 200mlDo cery trądzikowej, tłustej,
mieszanej.DziałanieMaska na bazie czarnego błota z Morza Martwego, ekstraktu z zielonej herbaty, aloesu, kasztanowca i tlenku cynku.
Jest błotną emulsją, która wykazuje właściwości głęboko oczyszczające pory skóry, absorbując toksyny i zanieczyszczenia. Wyrównuje
naturalny bilans minerałów w skórze, łagodzi stany zapalne i poprawia mikrokrążenie.Sposób użyciaNa oczyszczoną skórę twarzy, szyi i
dekoltu rozprowadzić równomiernie grubą warstwę maseczki (można lekko wmasować, a nadmiar pozostawić do wchłonięcia) omijając
okolice oczu i ust. Pozostawić na 10-15min. po czym zmyć letnią wodą lub tonikiemSkładSolum Diatomeae (Diatomaceous Earth), Algin,
Calcium Sulfate, Tetrasodium Pyrophosphate, Trisodium Phosphate, Calcium Carbonate, Dead Sea Mud, Bambusa Vulgaris Extract,
Green Tea Extract, Algae Extract, Parfum.Czarne błoto z Morza Martwego- silnie zmineralizowany muł o dużej koncentracji mikro i
makroelementów, związków organicznych- aminokwasów,wit. z grupy B. Doskonały absorbent toksyn i innych zanieczyszczeń,
uaktywnia przemianę komórkową, poprawia dynamikę krążenia podskórnego, aktywizuje funkcje skóry. Ujędrnia, rewitalizuje i
relaksuje.Ekstrakt z zielonej herbaty- działa bakteriostatycznie, oczyszczająco i przeciwzapalnie.Ekstrakt z aloesu- zapewnia skórze
optymalne nawilżenie i elastyczność, poprawia ukrwienie stymulując pracę komórek, odżywia i ma właściwości bakteriobójcze. Jest
bogaty w wit. A, B,C, E oraz minerały.Ekstrakt z kasztanowca- zawiera m.in. escynę- mieszaninę saponin oraz flawonoidów. Uszczelnia
ścianki naczyń włosowatych,zmniejsza ich kruchość, przywraca elastyczność i poprawia ukrwienie skóry.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.
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