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SILCARE NAPPA SMOOTH COMFORT krem do stóp z
mocznikiem 30% 250 ml
 

Cena: 10,95 PLN

Opis słownikowy

Producent SILCARE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaSILCARE NAPPA krem do stóp z mocznikiem 30% 250 mlPiękne i zadbane stopy to nie tylko komfort, ale też pewność siebie,
która pozwala poczuć się swobodnie, niezależnie od sytuacji.Główną ideą linii NAPPA jest kompleksowa opieka nad skórą Twoich stóp.
Szeroka gama produktów zapewnia zarówno bogaty wybór kosmetyków do codziennej pielęgnacji, jak i skuteczne rozwiązania dla tych,
którzy potrzebują czegoś do zadań specjalnych. Niezależnie od Twojego trybu życia, wieku i typu skóry, nasza misja brzmi zawsze tak
samo: troska na każdym kroku.DziałanieNAPPA Krem do stóp z mocznikiem 30% to aksamitny krem, oparty na mieszance oleju
brzoskwiniowego i lanoliny, które działają natłuszczająco, odżywczo i wygładzająco, a przy tym chronią skórę i wspomagają jej
regenerację. Dodatek gliceryny pomaga wiązać wodę w naskórku, co wpływa na utrzymanie optymalnego poziomu elastyczności i
nawilżenia oraz chroni przed nadmiernym wysychaniem. Zawarty w kremie mocznik 30% zapewnia intensywne złuszczanie
zrogowaceń, zwiększa przepuszczalność warstwy rogowej skóry, umożliwiając przenikanie w jej głąb substancji czynnych. Przy tym
zapobiega twardnieniu pięt, a także wykazuje działanie przeciwbakteryjne i łagodzące.Produkt charakteryzuje się przyjemnym, świeżym
zapachem z nutą cytrusową.Sposób użyciakrem wmasować do wchłonięcia w czystą i suchą skórę stóp.Składmocznik – doskonały
humektant, czyli substancja o dużej zdolności wchłaniania i zatrzymywania wody. Odpowiada za utrzymanie prawidłowego poziomu
nawilżenia skóry. Oprócz tego zmiękcza ją, pomaga pozbyć się wszelkich zrogowaceń i przyspiesza regenerację naskórka;lanolina –
wosk z wełny owczej o świetnych właściwościach natłuszczających i zmiękczających. Wiąże wodę w naskórku, zapobiegając jego
nadmiernemu wysychaniu, a przy tym pokrywa go filmem ochronnym, dzięki któremu chroni i wygładza skórę. Lanolina ułatwia gojenie
ran i jest w stanie złagodzić stany zapalne;olej brzoskwiniowy– lekki olej, który doskonale tonizuje i nawilża, poprawiając elastyczność i
sprężystość skóry, dzięki czemu wspomaga spowolnienie procesów starzeniowych. Zawiera dobroczynne nienasycone kwasy
tłuszczowe, które odżywiają naskórek, przywracając mu zdrowy koloryt i gładkość.
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