
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

SYLVECO ZESTAW NAGIETKOWY lekki krem 50 ml + krem
brzozowo-nagietkowy z betuliną 50 ml + żel 150 ml
 

Cena: 47,00 PLN

Opis słownikowy

Producent SYLVECO

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaSYLVECO ZESTAW NAGIETKOWY lekki krem 50 ml + krem brzozowo-nagietkowy z betuliną 50 ml + żel 150 mlZestaw
Promocyjny Sylveco - zestaw zawiera dwa kremy z serii nagietkowej, które przyspieszają proces regeneracji naskórka, w przypadku
uszkodzeń, a żel rumiankowy w delikatny sposób oczyszcza skórę, działając antybakteryjne.ZESTAW ZAWIERA:1.Krem brzozowo-
nagietkowy z betuliną, 50 ml2.Lekki krem nagietkowy, 50 ml3.Rumiankowy żel do twarzy, 150 mlDziałanieKrem brzozowo-nagietkowy z
betuliną, 50 mlHypoalergiczny krem brzozowy z betuliną powstał na bazie naturalnych składników, a jego delikatna formuła sprawia, że
może być stosowany nawet przy bardzo wrażliwej skórze.Betulina pozyskiwana z kory brzozy ma wiele cennych właściwości,
stosowana jest do produkcji kosmetyków o właściwościach:antyalergicznych,regenerujących,ochronnych,przeciwzapalnych.Krem
brzozowy na dzień z Betuliną przeznaczony jest do pielęgnacji każdego rodzaju cery wymagającej ochrony, nawilżenia, i złagodzenia,
zapobiegając przedwczesnemu starzeniu..Lekki krem nagietkowy, 50 mlDo każdego rodzaju cery, również podrażnionej,
zaczerwienionej, zanieczyszczonej, szorstkiej oraz łuszczącej się.Rumiankowy żel do twarzy, 150 mlDo skóry podrażnionej,
zanieczyszczonej i trądzikowej.Sposób użyciaKrem brzozowo-nagietkowy z betuliną, 50 mlCodziennie rano nakładać na oczyszczoną
skórę twarzy i szyi..Lekki krem nagietkowy, 50 mlCodziennie rano nakładać na oczyszczoną skórę twarzy i szyi.Wieczorem zaleca się
uzupełniające stosowanie kremu brzozowo-nagietkowego z betuliną.Rumiankowy żel do twarzy, 150 mlDozę żelu rozprowadzić na
mokrej twarzy, omijając okolice oczu.Obficie spłukać wodą.SkładKrem brzozowo-nagietkowy z betuliną, 50 mlAqua, Glycine Soja
(Soybean) Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Cera Flava, Vitis Vinifera Seed Oil, Betulin, Sodium Stearate, Citric Acid..Lekki
krem nagietkowy, 50 mlAqua, Vitis Vinifera Seed Oil, Glycine Soja Oil, Sorbitan Stearate, Sucrose Cocoate, Butyrospermum Parkii Butter,
Glyceryl Stearate, Argania Spinosa Kernel Oil, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Stearic Acid, Cetearyl Alcohol, Benzyl Alcohol, Betulin,
Tocopheryl Acetate, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Allantoin, Xanthan Gum, Dehydroacetic Acid, Calendula Officinalis Flower Extract,
Saponaria Officinalis Root Extract.Rumiankowy żel do twarzy, 150 mlAqua, Lauryl Glucoside, Glycerin, Salicylic Acid, Panthenol, Sodium
Bicarbonate, Sodium Benzoate, Chamomilla Recutita Flower Oil.
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