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DERMOFUTURE ekspresowa maska - krem wybielająca 12
ml
 

Cena: 7,99 PLN

Opis słownikowy

Producent DERMOFUTURE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 

DERMOFUTURE ekspresowa maska - krem wybielająca 12 ml

 

EKSPRESOWA MASKA-KREM WYBIELAJĄCA sprawia, że skóra staje się bielsza i rozświetlona zaraz po zaaplikowaniu (można stosować
na całym ciele). Łatwy w użyciu produkt ze składnikami aktywnymi: ekstraktem ze śluzu ślimaka i witaminą C. Składniki aktywne
wchłaniają się w najgłębsze warstwy skóry, tym samym nawilżają ją i odżywiają. Śluz ślimaka widocznie poprawia napięcie skóry i
wygładza drobne zmarszczki. Formuła mlecznej kremowej maski powstała, by odkryć Twoją naturalną, promienną skórę. Zawarta w
produkcie witamina C i arbutyna stopniowo wpływają na rozjaśnienie i wybielenie skóry, przez co nabiera ona promienności.
Wzbogacona naturalnym ekstraktem botanicznym maska-krem doskonale nawilża skórę, a zawarty w niej śluz ślimaków przywraca
skórze elastyczność. Obecność adenozyny, która jest częścią DNA, zapewnia utrzymanie kształtu włókien kolagenowych i tworzenie
nowych – młodych i zdrowych, a zatem ma za zadanie ponownie zwiększyć ich ilość, pomagając skórze utrzymać elastyczność.
Produkt stosowany regularnie czyni skórę gładszą i zrelaksowaną. Używać zwłaszcza rano, przed poranną codzienną pielęgnacją; efekt
rozjaśnienia utrzymuje się na skórze nawet do 12 godz. Stosować regularnie, aby efekt wybielenia utrzymywał się długo. Dla uzyskania
mocniejszego efektu rozjaśnienia można pozostawić MASKĘ-KREM na twarzy na kolejną minutę. W zależności od tego, jak mocne
rozjaśnienie skóry ma zostać osiągnięte, zwiększać czas pozostawienia maski na twarzy.

 

Sposób użycia
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Oczyścić dokładnie skórę twarzy, osuszyć ją i zaaplikować niewielką ilość produktu, wmasowując go w skórę. Po masażu spłukać
pozostałości produktu czystą, ciepłą wodą, ponownie osuszyć skórę i kontynuować codzienną pielęgnację skóry jak zawsze. (Produkt
może być używany na twarz, szyję, ręce, nogi – tam gdzie występuje taka potrzeba. Można stosować go do codziennej pielęgnacji jako
balsam).

 

Właściwości

Natychmiastowy efekt – zaraz po zaaplikowaniu skóra staje się rozjaśniona i wybielona.

Efekt wybielenia – arbutyna sprawia, że ciemna skóra staje się bielsza.

Efekt przeciwzmarszczkowy – adenozyna pomaga zwalczyć drobne zmarszczki i opadającą skórę.

Ekstrakt ze śluzu ślimaka łagodzi podrażnienia i nawilża skórę, sprawia, że staje się ona gładka.

 

Ważne

UWAGI I OSTRZEŻENIA: W przypadku wystąpienia podrażnień i alergii natychmiast zaprzestać używania produktu i skonsultować się z
lekarzem. Po zaaplikowaniu unikać kontaktu ze słońcem. Nie stosować na otwarte rany, egzemy czy zapalenia skóry itp. Informacje
dotyczące przechowywania i ostrzeżenia: Zamykać szczelnie produkt. Trzymać z daleka od dzieci. Przechowywać w temperaturze
pokojowej w zaciemnionym miejscu. Nie nadaje się do spożycia. W razie spożycia umyć i obficie przepłukać jamę ustną wodą. W razie
potrzeby skonsultować się z lekarzem.
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