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APIS GLYCO TERAPIS kwas glikolowy 35% 30 ml
 

Cena: 43,90 PLN

Opis słownikowy

Producent APIS NATURAL COSMETICS SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

OpisAPIS GLYCO TERAPIS kwas glikolowy 35% 30 mlCzy to jest produkt dla Ciebie?1. Zmagasz się z trądzikiem, bliznami,
przebarwieniami, a nawet zmarszczkami2. Szukasz delikatnego, a zarazem wysoce i niezwykle skutecznego preparatu
eksfoliującegoWybrałaś/eś idealny produkt dla siebie!Jakie ma składniki aktywne?

♥ Kwas glikolowy - otrzymywany z trzciny cukrowej. Spośród wszystkich kwasów AHA jest też najbardziej aktywny, posiada bowiem
najprostszą budowę oraz najmniejszą masę cząsteczkową, dzięki czemu łatwo i głęboko wnika w skórę. Posiada silne właściwości
złuszczające. Osłabia wiązania pomiędzy keratynocytami dzięki czemu zmniejsza grubość przerośniętej warstwy rogowej naskórka.

Dlaczego właśnie ten kwas?Posiada szerokie spektrum działania – złuszcza warstwę rogową naskórka, wygładza blizny potrądzikowe,
wspomaga odnowę i regenerację skóry właściwej. Sprawia, że skóra staje się wygładzona, nawilżona i odświeżona. Nadaje skórze
zdrowy, świeży koloryt i blask. Zwiększa absorpcję stosowanych kosmetyków pielęgnacyjnych.Sposób użyciaPreparat nanieść na
oczyszczoną i osuszoną skórę twarzy omijając okolice oczu i ust, pozostawić na 3-4 minuty, następnie nałożyć żel neutralizujący
(chłodzący) kwasy Apis Natural Cosmetics na 1-2 minuty, delikatnie wmasować i zmyć chłodną wodą. Pamiętaj żeby nie dotykać
zakraplaczem powierzchni skóry, może to spowodować zakażenie preparatu. Po zabiegu przez ok. 6-12 godzin może wystąpić delikatne
zaczerwienienie, uczucie ściągania, krótkotrwałe pieczenie. Kilka dni po zabiegu pojawia się delikatne złuszczanie naskórka.Aby efekt był
intensywniejszy nałóż teraz Maskę łagodzącą po zabiegu kwasami lub Wyciszającą maskę algową z jaśminem, orchideą i płatkami
kwiatów Apis Natural Cosmetics.Preparat wyłącznie do użytku profesjonalnego pod nadzorem kosmetologa lub dermatologa.Najlepiej
używaj co 7/14/21 dni, w zależności od dolegliwości i pożądanego efektu. Zaleca się wykonanie takiego cyklu raz/dwa razy w
roku.Koniecznie pamiętaj o stosowaniu na dzień kremów z filtrami SPF!SkładGlycolic Acid, Aqua, Carbomer, Triethanolamine,
Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol.
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