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SEKRET MUMIO krem z mumio 30 ml
 

Cena: 90,00 PLN

Opis słownikowy

Producent ZENTRONIK

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

WskazaniaSEKRET MUMIO krem z mumio 30 mlKrem z Mumio (na bazie wody) jest doskonałą odżywką dla skóry twarzy i ciała.
Zapobiega wysychaniu i pękaniu skóry. Polecany dla każdego rodzaju cery. Doskonale nawilża, głęboko regeneruje i odżywia skórę,
zapobiega jej wiotczeniu. Skutecznie usuwa zrogowacenia skóry na łokciach, kolanach, czy stopach.Główne substancje aktywne Kremu
z Mumio:Optimum działania nadaje kremowi zawartość Mumio do 5 %, które przyspiesza regenerację tkanek. Woda nawilża skórę, której
pomaga zachować równowagę wodno-lipidową. To dzięki odpowiedniemu nawodnieniu cera jest pełna blasku, elastyczna, wygląda
zdrowo i świeżo. Kolejny składnik gliceryna posiada zdolność przenikania przez warstwę rogową naskórka, co ułatwia transport
pozostałych substancji Kremu z Mumio w głąb skóry. Natomiast, stearynian glicerolu tworzy na powierzchni warstwę okluzyjną, która
zapobiega nadmiernemu odparowywaniu wody z powierzchni, przez co wspomaga zmiękczenie i wygładzenie skóry.Połączenie
wymienionych składników o dużej aktywności biologicznej, daje Kremowi z Mumio niezwykłe właściwości.DziałanieEfekty stosowania
Kremu z Mumio:Głębokie odżywienie, nawilżenie i ujędrnienie skóry.Spowolnienie procesu starzenia się skóry.Regulacja gospodarki
wodno – tłuszczowej skóry.Nadaje skórze uczucie świeżości i komfortu.Wspomaganie eliminacji uciążliwego trądziku.Zapobieganie
wysychaniu i pękaniu skóry.Duża skuteczność w usuwaniu zrogowaceń skóry na łokciach, kolanach, czy stopach.Nie obciąża ani nie
podrażnia skóry, nie zapycha porów.Detoksykacja skóry.Sposób użyciaNa czystą i lekko osuszoną cerę, dwa razy dziennie nanieść i
wklepać minimalnie cienką warstwę kremu bardzo dokładnie w te partie skóry które wymagają intensywnej pielęgnacji. Stanowi
doskonały podkład pod makijaż.W okresach jesienno-zimowych (gdy skóra szczególnie narażona jest na niskie temperatury), zaleca się
stosowanie Kremu z Mumio (na bazie wody) na noc, bądź co najmniej 1 godzinę przed wyjściem z domu.Składaqua, glycerin, myristyl
myristate, glyceryl stearate, hydrogenated coco-glycerides, tocopheryl acetate, mumio, lanolin alcohol, polyglyceryl-2 caprate, dimetikon,
polidimetylosiloksan, sodium carbomer, parfum.
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