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BRASSI PHARMA Żelowy okład z kapusty na piersi CIĄŻA I
KARMIENIE 75 ml
 

Cena: 24,99 PLN

Opis słownikowy

Producent BrassiPharma

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaBrassiPharma Żelowy okład z kapusty na piersi 75 mlSkóra piersi to niezwykle delikatny i wrażliwy obszar ciała przez co
narażona jest bardzo często na przesuszenie, świąd i podrażnienia.Żelowa forma to wygodna alternatywa dla domowych okładów z liści
kapusty.Nie wymaga spłukiwania przed rozpoczęciem karmienia.DziałanieŻelowy okład z kapusty - CIĄŻA I KARMIENIE jest skutecznym
i łatwym w aplikacji produktem kosmetycznym, wykorzystywanym w pielęgnacji, przywracaniu elastyczności i łagodzeniu podrażnień
skóry piersi.Zawarte w preparacie substancje aktywne, minerały, witaminy i kwasy organiczne, sprawiają, że żel łagodzi podrażnienia
brodawek oraz wspomaga procesy regeneracyjne naskórka.Skóra piersi po jego zastosowaniu staje się miękka w dotyku, jędrna i gładka
oraz mniej wrażliwa.Najlepsze efekty będą widoczne podczas regularnego stosowania.Preparat jest bezpieczny dla kobiet w ciąży,
kobiet karmiących oraz dzieci.Wykorzystany w produkcie naturalny ekstrakt z kapusty stanowi unikatową i zarazem bardzo bogatą
frakcję związków biologicznie aktywnych zawartych w kapuście.Produkt przebadany dermatologicznie.Łagodzący okład wzbogacony o
naturalny ekstrakt z kapusty daje uczucie ulgi przy nadwrażliwości piersi podczas trudnych dni i nie tylko.Właściwości:naturalny skład
97,67% stężenie składników pochodzenia naturalnego wg normy ISO 16128 w produkciebez sztucznych dodatków zapachowychłagodzi
podrażnienia w okolicy sutkowej,zmniejsza przesuszenia oraz świądredukuje nadwrażliwość piersiwygładza i uelastycznia
naskórekbezpieczny dla kobiet w okresie laktacji ? nie wymaga zmywania przed karmieniembezpieczny dla dzieciłatwy w
aplikacjiprodukt łagodny dla skóryformuła przezroczystego żelu o naturalnym zapachu ekstraktu z kapustySposób użyciaOkłady z
kapusty na piersi często stosują np. matki karmiące, które mają problemy z obrzękniętym i obolałym biustem.Żelowy okład z kapusty
Brassi Pharma - jedyny taki produkt na rynku, który skuteczność swojego działania zawdzięcza zawartemu w nim naturalnemu
ekstraktowi z kapusty BrassitechTM.Jest doskonałą alternatywą dla wykorzystywania równie skutecznych, ale w praktyce bardziej
uciążliwych w przygotowaniu okładów z liści kapusty.Dawkowanie:Nanieś żel na dłonie i wmasuj delikatnie w piersi.Efekt ukojenia jest
nieco bardziej intensywny, kiedy przechowujesz żel w lodówce.SkładProdukt zawiera 97,17% składników pochodzenia
naturalnego.Swoje szczególne właściwości w zakresie leczenia stanów zapalnych kapusta zawdzięcza swojemu unikalnemu
składowi.Według raportu z Platformy Reaxys w roślinach należących do brassicaceae występuje aż 409 różnorodnych substancji.
Wśród nich znajdują się m.in. wolne aminokwasy, substancje mineralne, mikroelementy, witaminy (C, A, B1, B2, B3, B6, B7, B12, K, PP, E,
tzw. witamina U), a także karotenoidy, polifenole, tiosulfiniany, glukozynolany oraz naturalne izotiocyjaniany i indole.Stosowane przez
nas technologia produkcji ekstraktu z kapusty BrassitechTM sprawia, że jest on unikatowym, naturalnym koncentratem tych wszystkich
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substancji, które odpowiadają za tak skuteczne działanie pielęgnacyjne kapusty.składniki: AQUA, GLYCERIN, XANTHAN GUM, BRASSICA
OLERACEA CAPITATA LEAF EXTRACT, FOENICULUM VULGARE OIL, BENZYL ALCOHOL, BENZOIC ACID, DEHYDROACETIC ACID,
ALCOHOL, LIMONENE, LINALOOL.
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