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ARMED balsam ujędrniająco-wzmacniający 275 ml
 

Cena: 24,80 PLN

Opis słownikowy

Producent BAUMGART PHARMACEUTICALS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 

 

ARMED balsam ujędrniająco-wzmacniający 275 ml

 

Wskazania

Balsam stanowi uzupełnienie terapii antycellulitowej, modelującej sylwetkę i wygładzającej skórę, z zastosowaniem kompleksu solnego
ARMED Odchudzanie do peelingu i kąpieli ciała.

Przeznaczony do codziennej pielęgnacji ciała, szczególnie w miejscach narażonych na utratę jędrności i powstawanie cellulitu.

 

Działanie

Redukuje objawy cellulitu, wspiera modelowanie sylwetki, wzmacnia, ujędrnia, nawilża skórę. 

Delikatna, lekka emulsja o zapachu skórki pomarańczy, pochodzącym z naturalnego olejku pomarańczowego, ułatwia aplikację balsamu.
Jego działanie opiera się na właściwościach bogatej w minerały, naturalnej solance jodowo- bromowej, roślinnym kompleksie
antycellulitowym oraz zamkniętej w specjalnych mikrokapsułkach witaminie E. 

Wysokie stężenie zawartej w balsamie naturalnej,  leczniczej wody solankowej jodowo-bromowej wraz z zachowanym w niej w
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chemicznej równowadze bogactwem minerałów,  ułatwiają  przenikanie do głębokich warstw skóry minerałów, doskonale ją nawilżając,
odżywiając i ujędrniając. Minerały jak jod, brom, bor, magnez, krzem wpływają na poprawę krążenia, regenerację skóry, komórkową
przemianę materii, przyczyniając się do szybszego usuwania toksyn, zanikania obrzęków i zaczerwienień. 

Siedem specjalnie dobranych roślinnych ekstraktów (morszczyn, arnika, ostrokrzew paragwajski, kasztanowiec, wąkrotka azjatycka,
skrzyp polny, bluszcz) zawartych w Complex- B Anti- Cellulite, aktywuje rozkład tłuszczu w komórkach. Działają przeciwobrzękowo,
przeciwzapalnie, wzmacniają elastyczność naczyń krwionośnych. 

Zawieszona w mikrokapsułkach witamina E, łatwo się uwalnia bezpośrednio na skórze, co zwiększa skuteczność właściwości
antyrodnikowych. 

Efekty/ rezultaty stosowania:

- redukcja i stopniowa likwidacja cellulitu

- ciało ujędrnione, bez obrzęków i zaczerwienień

- intensywnie odżywiona, nawilżona i aksamitnie gładka skóra

- złagodzenie objawów pękających naczyń włosowatych

 

Sposób użycia

Do codziennej pielęgnacji rano i wieczorem. Stosować na powierzchni całego ciała lub na wybranych partiach, najlepiej wraz z lekkim
masażem skóry w miejscach zagrożonych cellulitem. Codzienne stosowanie balsamu, połączone z peelingiem lub kąpielami w soli
ARMED Odchudzanie, to przyjemny sposób na efektywne modelowanie sylwetki wraz z poprawą elastyczności naczyń włosowatych,
wzmocnieniem, ujędrnieniem i odżywieniem skóry.
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