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INVEX SILVER TOUCH AG 124 antybakteryjny płyn do ciała
na bazie srebra 100 ml
 

Cena: 49,99 PLN

Opis słownikowy

Producent INVEX REMEDIES

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 

Antybakteryjny płyn do ciała na bazie srebra Ag 124 z linii SILVER TOUCH

Doskonały preparat do codziennej pielęgnacji skóry twarzy i ciała z problemami zwiększonego wydzielania sebum i powstawania zmian
krostkowych, trądzikowych. Bardzo dobrze oczyszcza skórę. Reguluje i ogranicza wydzielanie sebum, prowadząc do stanu normalizacji.
Minimalizuje świecenie skóry i ma działanie matujące. Odblokowuje pory i ułatwia oddychanie skóry.

Nie zatyka porów. Ogranicza powstawanie zaskórników.

Działa przeciwbakteryjnie, zapobiega zapaleniu mieszka włosowego.  

Przyspiesza ustępowanie i gojenie zmian trądzikowych i zapobiega powstawaniu nowych zmian krostkowych i wykwitów na skórze.  

Stymuluje procesy regeneracji komórek.  

Nawilża i chroni skórę przed przesuszeniem.  

Wpływa na zwiększenie jędrności i elastyczności skóry.  

Zmniejsza przebarwienia i poprawia koloryt – rozjaśnia.  

Poprawia ogólną kondycję i wygląd skóry.  
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Ze względu na zawartość srebra, które ma działanie antybakteryjne, jest doskonałym kosmetykiem po goleniu, depilacji woskiem i
innych zabiegach kosmetycznych.  

Ma bardzo dobrą, wygodną formę podania w aerozolu.  

Bardzo dobrze się wchłania, nie pozostawia uczucia lepkości i dyskomfortu.

Nie zawiera alkoholu.

 

Linia SILVER Touch

Została stworzona na bazie monojonowego srebra zastosowanego po raz pierwszy w kosmetykach przeciwtrądzikowych. Srebro znane
jest jako „naturalny antybiotyk” i od zarania dziejów słynie przede wszystkim ze swoich właściwości biobójczych. Kosmetyki z linii
SILVER TOUCH wspomagają leczenie chorób o podłożu grzybiczym i chorób łojotokowych. Doskonale oczyszczają skórę i neutralizują
bakteryjne zmiany skórne. Ze względu na antybakteryjne działanie srebra, preparaty z linii SILVER TOUCH nie tylko doskonale łagodzą
objawy, ale równocześnie zapobiegają przyczynom trądziku, łuszczycy oraz innych problemów skórnych.

 

Sposób użycia

Rozpylić na oczyszczoną skórę, pozostawić do wyschnięcia. Nie stosować u dzieci poniżej 3 roku życia.
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