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FLOSLEK NACZYNKA pro Krem półtłusty ECO ZESTAW 50
ml
 

Cena: 23,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Postać -

Producent LABORATORIUM KOSMETYCZNE "FLOSLEK"
FURMANEK SP.J.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaFLOSLEK NACZYNKA pro Krem półtłusty ECO ZESTAW 50 mlKrem półtłusty z linii NACZYNKA pro® przynosi ulgę już po
kilku godzinach od aplikacji. Po jego zastosowaniu cera jest wyraźnie nawilżona, ukojona i bardziej elastyczna. Regularne stosowanie
kremu wpływa pozytywnie na wygląd cery naczynkowej - poprawia stan skóry, wyrównuje koloryt oraz zmniejsza widoczność drobnych
naczynek. Kosmetyk ma bogatą konsystencję, doskonale sprawdza się w porannej pielęgnacji i pod makijaż. Krem skutecznie nawilża, a
jego piękny zapach z pewnością umili czas poświęcony na poranne lub wieczorne rytuały pielęgnacyjne. Krem półtłusty NACZYNKA
pro® to świetny wybór na pękające naczynka na twarzy. Kosmetyk przeznaczony jest do każdego typu cery, także wrażliwej i
reaktywnej.Skóra, na której widać rozszerzone naczynka, zaczerwienienia oraz podrażnienia jest zmorą wielu osób. Zmiany tego typu
powstają najczęściej w wyniku ciągłego stresu, uwarunkowań genetycznych lub ekspozycji skóry na słońce, mróz czy wiatr. Podstawą w
walce z "pajączkami" jest stosowanie dobrze dobranych kosmetyków, zawierających odpowiednio skomponowane składniki aktywne.
Dobry krem na naczynka i zaczerwienienia powinien nie tylko nawilżać, ale też przeciwdziałać powstawaniu przebarwień i podrażnień.
Jednym z takich produktów, opracowanych dla cery naczynkowej, jest Krem półtłusty NACZYNKA pro®. Kosmetyk już po kilku
godzinach przynosi ulgę i znacznie poprawia nawilżenie skóry. Krem na naczynka może być także stosowany przez osoby posiadające
skórę reaktywną.Co wyróżnia Krem półtłusty NACZYNKA pro®?ma formułę bogatą w witaminy i ekstrakty roślinne,poprawia jędrność i
elastyczność skóry,przeznaczony do stosowania na dzień i/lub na noc,pięknie pachnie,nadaje się pod makijaż.Co na popękane naczynka
sprawdzi się najlepiej?Najskuteczniejsze są produkty, które posiadają w składzie substancje pomagające wzmocnić ściany naczyń
krwionośnych. Świetną propozycją jest krem półtłusty. Dobry krem do cery wrażliwej i naczynkowej to fundament codziennej
pielęgnacji.Krem półtłusty jest świetnym rozwiązaniem dla osób szukających czegoś pomiędzy kremem nawilżającym, a kremem
tłustym. Kosmetyk zawiera sporą dawkę witamin C i E oraz kompleks ekstraktów z kasztanowca, lipy i cyprysu wiecznie zielonego.
Kasztanowiec ma zbawienny wpływ na stan naczyń krwionośnych i uelastycznia skórę. Ekstrakt z lipy pomaga wzmacniać ściany
naczyń krwionośnych, a wyciąg z cyprysu wiecznie zielonego zmniejsza widoczność naczynek. Witamina C redukuje przebarwienia, a
witamina E wykazuje skuteczne działanie przeciwstarzeniowe. Dzięki wszystkim tym składnikom, krem na rozszerzone i osłabione
naczynka odpowiednio nawilża i natłuszcza cerę oraz pomaga skutecznie rozprawić się z zaczerwienieniami i
"pajączkami".Badania potwierdziły, że Krem półtłusty NACZYNKA pro® zauważalnie poprawia stan skóry naczynkowej:neutralizuje
zaczerwienienie skóry w obrębie której widoczne są pajączki;zmniejsza widoczność rozszerzonych naczynek, które stają się mniej
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widoczne;uspokaja i łagodzi skórę podatną na działanie czynników zewnętrznych;poprawia natłuszczenie skóry twarzy, szyi i
dekoltu;chroni przed działaniem niekorzystnych czynników środowiskowych;wpływa pozytywnie na stan nawilżenia skóry.Badania
aplikacyjne przeprowadzone pod kontrolą dermatologiczną na 55 osobach w wieku 31-67 lat.DziałanieKrem przeznaczony do
pielęgnacji skóry reaktywnej, skłonnej do chwilowego lub trwałego zaczerwienienia, powstawania rumienia oraz rozszerzonych i
pękających naczynek krwionośnych. Korzystnie wpływa na skórę naczynkową oraz zmniejsza zaczerwienienia.Sposób użyciaZłóż swój
krem!Odkręć nakrętkę i włóż do słoika wymienny wkład. Dociśnij.Zdejmij platynkę i zakręć nakrętkę. Gotowe!: niewielką ilość kremu
rozprowadzić na skórze. Najlepsze efekty osiągniemy poprzez stosowanie całej serii preparatów do pielęgnacji skóry z problemami
naczyniowymi FLOSLEK.DBAJ Z NAMI O ŚRODOWISKO!Po zużyciu kremu wyjmij pusty wkład, który w 100% podlega
recyklingowi.Zachowaj słoik i nakrętkę i używaj ich wielokrotnie, również do kremów z innych linii kosmetycznych FLOSLEK, niż
pierwotnie zakupiony produkt.Już teraz kupisz wymienne wkłady do wielu kremów FLOSLEK.SkładAqua*, Octyldodecanol*, Petrolatum,
Pentylene Glycol*, Glycerin*, Cetearyl Alcohol*, Ceteareth-20, Tocopheryl Acetate, Butyrospermum Parkii Butter*, Glyceryl Stearate*,
PEG-100 Stearate, Tilia Cordata Wood Extract*, Cupressus Sempervirens Seed Extract*, Aesculus Hippocastanum Seed Extract*,
Butylene Glycol, Glycosaminoglycans*, Panthenol, Allantoin, Chondrus Crispus Extract*, Lithothamnion Calcareum Extract*, Lecithin*,
Sorbitol*, Sodium Ascorbyl Phosphate, Triethanolamine, Carbomer, Xanthan Gum*, Copernicia cerifera Cera*, Parfum, Decylene Glycol, o-
Cymen-5-ol, Caprylyl Glycol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Sorbic Acid, Tocopherol, Citric Acid, Glyceryl Caprylate, Sodium
Metabisulfite, Trisodium EDTA, Disodium EDTA, Sodium Phytate*, Biotin, Phenoxyethanol.*składniki pochodzenia naturalnegoListy
składników dla produktów naszej marki są regularnie aktualizowane. Aby zapoznać się z najbardziej aktualną listą składników i upewnić
się, że są one dla Ciebie odpowiednie, sprawdź INCI na opakowaniu wybranego kosmetyku.
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