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STAWOSAN Q7 Krem laurowy 50 ml
 

Cena: 52,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml (słoik)

Postać -

Producent NOVAFARM MATEUSZ WĄSIKIEWICZ

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaKrem dla dorosłych do stosowania na skórę ciała (np. skórę kolan, bioder, barków, nadgarstków czy pleców) w celu jej
pielęgnacji, ochrony i rewitalizacji.Odpowiedni dla skóry wrażliwej, skłonnej do podrażnień, atopowej.DziałanieStawosan Q7 to krem
laurowy o działaniu pielęgnującym, rozgrzewającym i odbudowującym do skóry kolan, bioder, barków, nadgarstków i pleców. Polecany
dla skóry szczególnie wrażliwej, skłonnej do podrażnień i atopowej. Stawosan Q7 zawiera aż 7 składników aktywnych:olej ze świeżych
liści wawrzynu szlachetnego posiada właściwości aseptyczne;arnika górska działa rozgrzewająco. Jest stosowana przy siniakach i
opuchliznach;kadzidłowiec ogranicza produkcję sebum i redukuje przetłuszczanie się naskórka, dzięki czemu znaczący w sposób
poprawia stan skóry tłustej i problematycznej. Wpływa również na zwiększenie elastyczności skóry oraz zmniejsza zaczerwienienia.
Olejek kamforowy działa rozkurczowo i wzmacniająco. Skóra pod jego wpływem wyraźnie się rozgrzewa, a krążenie ulega
poprawie;masło shea obfituje w korzystne dla skóry składniki odżywcze. Natłuszcza i zapobiega utracie wody z naskórka, chroniąc skórę
przed przesuszeniem. Regeneruje, łagodzi podrażnienia i zmniejsza zaczerwienienia skóry;aloes zwyczajny jest bogaty w witaminy: A, B,
C i E, kwasy organiczne oraz sole mineralne (potas, wapń, fosfor, magnez, miedź i siarkę). Nawilża, łagodzi podrażnienia i przebarwienia
naskórka. Wnika w głąb skóry, poprawia mikrokrążenie;kłącze imbiru lekarskiego działa rozgrzewa, regeneruje i odbudowuje
skórę.Sposób użyciaNałożyć krem na obszar dyskomfortu np. na skórę pleców, barków, bioder, kolan czy nadgarstków.Wmasować do
całkowitego wchłonięcia.Stosować 3-4 razy dziennie przez 45 dni, a później zgodnie z potrzebą.SkładAqua, Helianthus Annuus Seed Oil
(olej z nasion słonecznika), Arnica Montana Flower Extract (wyciąg z arniki górskiej), Glycerin (gliceryna), Glyceryl Stearate PEG-100
Stearate, Cetearyl Ethylhexanoate Isopropyl Myristate, Dimethyl Isosorbide, Dimethyl Sulfone (Methylsulfonylmethane), Cetearyl Alcohol,
Dimethicone, Cera Alba (wosk pszczeli), Glycerophosphocholine, Laurus Nobilis Leaf Oil (olej laurowy), Ceteareth-20, Methyl Gluceth-20,
Butyrospermum Parkii (masło shea), Aloe Barbadensis Leaf Extract (ekstrakt z aloesu), Xanthan Gum, Phenoxyethanol
Ethylhexylglycerin, Zingiber Officinale (ginger) Root Juice (ekstrakt z korzenia imbiru), Dipotassium Glycrrhizinate, Ammonium Acryloyl
Dimethyltaurate/VP Copolymer, Boswellia Serrata Oil (olejek z kadzidłowca), Camphor (kamfora), Pyridoxine Hydrochloride, Tocopherol
(witamina E).
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