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BOSPHAERA Krem do rąk i stóp regeneracyjno zmiękczający
100g + Babeczka do kąpieli kwiat wiśni 35g
 

Cena: 23,37 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 g

Postać -

Producent BOSPHAERA A. WÓJCIK S.J.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaRegenerująco zmiękczający krem polecany jest do codziennej pielęgnacji skóry narażonej na przesuszenie i rogowacenie, w
szczególności takich partii ciała jak: dłonie, łokcie, stopy. Dzięki obecności kompozycji odżywczych i najwyższej jakości  regenerujących
składników doskonale zmiękcza skórę, przywracając jej gładkość i elastyczność. Krem został wzbogacony o mocznik (stężenie 15%),
który zapobiega pękaniu oraz nadmiernemu rogowaceniu naskórka, łagodzi podrażnienia i przynosi ukojenie.DziałanieHydrolat
szałwiowy – bardzo dobrze oczyszcza skórę. Ma właściwości dezodorujące oraz dezynfekujące, dzięki czemu pomaga w leczeniu
skaleczeń i ran.Masło shea - dzięki obecności witamin A i E sprzyja w walce z wolnymi rodnikami, a także zmiękcza, koi i nawilża skórę
oraz chroni ja przed promieniami UV. Pomaga również w leczeniu chorób skóry jak łuszczyca czy dermatoza.Olej kokosowy - redukuje
przebarwienia i plamy, nawilża skórę oraz przyspiesza jej odnowę komórkową oraz reguluje czynność gruczołów łojowych. Ma silne
działanie nawilżające, kondycjonujące i regenerujące dzięki zawartości kwasu oleinowego oraz stearynowego.Lanolina - bardzo dobrze
wnika w skórę nawilża ją i odżywia.Kwas mlekowy - nawilża, oczyszcza i działa ochronnie na skórę. Pomaga usuwać również plamy i
przebarwienia posłoneczne.Naturalna gliceryna roślinna - silne właściwości nawilżające wynikają z jej wysokiej higroskopijności -
zatrzymuje wodę w skórze, dobrze penetruje naskórek, przenika do przestrzeni międzykomórkowych, gdzie wiąże wodę i na długi czas
utrzymuje wysokie nawilżenie. Skóra staje się gładka i elastyczna. reguluje procesy prawidłowej odnowy naskórka i wspomaga
funkcjonowanie lipidów skórnych. Dzięki temu skóra chroniona jest przed czynnikami zewnętrznymiAlantoina - regeneruje skórę,
pomaga w odnowie uszkodzonego naskórka i przyśpiesza gojenie się ranLekka konsystencja, szybkie wchłanianie i zapach świeżo
pieczonej muffinki z nutami soczystych jagód oraz cukru waniliowego zwiększają przyjemność stosowania. Sposób użyciaNiewielką
ilość kremu nanieść na wszystkie suche miejsca, w szczególności dłonie, stopy, łokcie, a następnie delikatnie wmasować aż do
wchłonięcia.Stosować regularnie w celu uzyskania najlepszych efektów pielęgnacyjnych.Produkt przebadany
dermatologicznie.SkładSalvia Sclarea Flower Extract, Aqua, Urea, Butyrospermum Parkii Butter, Cocos Nucifera Oil, Lanolin, Lactic Acid,
Glycerin, Cetearyl Alcohol, Parfum, Cetyl Alcohol, Behentrimonium Methosulfate, Stearyl Alcohol, 2-Phenoxyethanol, Allantoin, Benzyl
Alcohol*,, Citronellol*, Limonene*, Linalool*.*Alergeny obecne w substancji perfumującej.
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