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MANUKA Żel punktowy na niedoskonałości skóry z Miodem
Manuka 20 ml
 

Cena: 84,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 ml

Postać -

Producent PROPHARMA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaMANUKA Żel punktowy na niedoskonałości skóry z Miodem Manuka 20 mlRozszerzone pory, podrażnienia, przebarwienia
skóry czy przesuszenie skóry to problemy, które pomimo regularnej pielęgnacji dotykają wielu kobiet, ale też w dużej części mężczyzn.
Powodem może być stres, zanieczyszczenie powietrza czy dieta. Jak zwalczyć przykre niedoskonałości? Nasza propozycja to żel
punktowy na niedoskonałości skóry z Miodem Manuka.Żel na trądzik z miodem manuka.Miód od tysięcy lat wykorzystywany był w
pielęgnacji skóry. To naturalny produkt, który wykazuje właściwości nawilżające, łagodzące oraz doskonale wiąże cząsteczki wody i
zatrzymuje je w wierzchniej, ale też głębszej warstwie skóry. Co ważne – to bezpieczny produkt, który doskonale sprawdza się w
przypadku różnych typów skóry i przy różnorodnych problemach.Miód Manuka to szczególny gatunek miodu, pochodzący z dalekiej
Nowej Zelandii. Od kilku lat stanowi przedmiot szeroko zakrojonych badań oraz budzi coraz większe zainteresowanie potencjalnych
klientów. Wszystko ze względu na wysoką zawartość aktywnego związku – methylglyoxalu (MGO).DziałanieBezolejowy żel z 8% Miodu
Manuka, z olejkiem Manuka, aloesem i ekstraktem z rumianku to idealny ratunek dla skóry z niedoskonałościami. Sprawdzi się
zwłaszcza w przypadku skóry trądzikowej, skłonnej do podrażnień, zaczerwienia czy wysuszania.Co ważne, to uniwersalny kosmetyk,
który nadaje się dla wszystkich grup wiekowych i typów skóry, w szczególności dla skóry wrażliwej. Delikatnie chłodzi, dając ukojenie
zwłaszcza podrażnionej skórze. Szybko i skutecznie nawilża oraz przyczynia się do naturalnej poprawy cery.Żel punktowy na
niedoskonałości skóry w 99,7% składa się z naturalnych składników i nie zawiera zbędnych substancji zapachowych, barwników,
parabenów, olejów mineralnych i silikonów. Produkt został przebadany dermatologicznie i nie był testowany na zwierzętach.Co skrywa w
sobie Żel punktowy na niedoskonałości skóry z Miodem Manuka?Rumianek od lat stanowi popularny składniki kremów, maści, żeli,
toników, maseczek i mleczek do twarzy, ale także szamponów czy płynów do kąpieli. To także chętnie wybierany składnik kosmetyków
pielęgnacyjnych dla dzieci. Dzięki swoim właściwościom łagodzącym, skutecznie likwiduje pieczenie, podrażnienia i bolesność
skóry.Aloes zawiera wiele cennych składników, z których aż 75 wykazuje działanie aktywne. Ułatwia nawodnienie tkanek skórnych, dzięki
czemu skóra szybko staje się jędrna, gładka, a ewentualne zmarszczki ulegają wygładzeniu.Miód Manuka działa delikatnie
oczyszczająco, jednocześnie skutecznie eliminuje podrażnienia, zaczerwienienia czy przebarwienia skóry. Doskonale nawilża i
przyspiesza regenerację zmienionych miejsc.Naturalny Olejek Manuka zapewnia przyjemnie drzewny, nieco podobny do cedru, delikatny
zapach. Jednocześnie stanowi kolejne wsparcie w łagodzeniu wszelkich podrażnień.Sposób użyciaNiewielką ilość żelu punktowego na
niedoskonałości z Miodem Manuka należy nanieść na dotkniętą zmianami skórę. Najlepiej stosować żel rano i wieczorem na
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oczyszczoną wcześniej skórę. W razie potrzeby możemy stosować go częściej, aż do likwidacji przykrych dolegliwości.Należy
przestrzegać instrukcji na opakowania oraz zachować ostrożność w przypadku wrażliwości na produkty pszczele.SkładAqua, Mel,
Glycerin, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Sclerotium Gum, Xanthan Gum, Triethyl Citrate, Glyceryl Caprylate, Benzoic Acid, Avena Sativa
Kernel Extract, Galactoarabinan, Leptospermum Scoparium Branch/Leaf Oil, Chamomilla Recutita Flower Extract, Bisabolol, Potassium
Sorbate.
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