
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

SYLVECO Nawilżający balsam na rozstępy 300 ml
 

Cena: 35,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 300 ml

Postać -

Producent SYLVECO

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaSYLVECO Nawilżający balsam na rozstępy 300 mlBalsam polecany jest szczególnie kobietom w ciąży, po porodzie i matkom
karmiącym, a także osobom, narażonym na wahania wagi.DziałanieUtrzymanie gładkiej i jędrnej skóry całego ciała wymaga
intensywnego nawilżania. Balsam do ciała, opracowany pod kątem najbardziej wymagającej i wrażliwej skóry, zawiera betulinę oraz
ekstrakt z lukrecji gładkiej, które wzmacniają włókna elastynowe i kolagenowe, zapobiegając rozstępom i wiotczeniu skóry. Stosowany
codziennie pielęgnuje skórę szorstką, przesuszoną, wymagającą poprawy elastyczności. Specjalnie dobrana kompozycja składników
zatrzymujących wodę w skórze i optymalnie natłuszczających pozwala ją odżywić oraz przywrócić jej miękkość i gładkość. Lekka
formuła balsamu doskonale się rozprowadza i wchłania, pozostawiając skórę idealnie nawilżoną i jędrną.Wskazania: Balsam polecany
jest szczególnie kobietom w ciąży, po porodzie i matkom karmiącym, a także osobom, narażonym na wahania wagi.Sposób
użyciaNanieść balsam na suchą i oczyszczoną skórę, w miejsca narażone na wystąpienie rozstępów (uda, pośladki, brzuch, ramiona,
piersi) i delikatnie wmasować. Najlepiej używać balsamu po kąpieli, kiedy skóra jest najbardziej podatna na wchłanianie kosmetyku. W
okresie karmienia piersią nie stosować bezpośrednio przed karmieniem.SkładLista składnikówWoda, Olej z pestek winogron, Triglicerydy
kwasu kaprylowego i kaprynowego, Olej z wiesiołka, Masło kakaowe, Mocznik, Gliceryna, Stearynian sorbitanu, Sucrose Cocoate,
Stearynian glicerolu, Ekstrakt z lukrecji gładkiej, Panthenol, Witamina E, Alkohol cetylostearylowy, Alkohol benzylowy, Kwas stearynowy,
Guma ksantanowa, Betulina, Kwas dehydrooctowyProdukt przebadany dermatologicznie. Hypoalergiczny. Bezzapachowy. Pojemność:
300 ml.INCI: Aqua, Vitis Vinifera Seed Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Oenothera Biennis Seed Oil, Theobroma Cacao Seed Butter, Urea,
Glycerin, Sorbitan Stearate, Sucrose Cocoate, Glyceryl Stearate, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract, Panthenol, Tocopheryl
Acetate, Cetearyl Acohol, Benzyl Alcohol, Stearic Acid, Xanthan Gum, Betulin, Dehydroacetic Acid.
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