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TANITA VEGAN Krem do depilacja ciała z glinką koalinową i
machą pod prysznic 200 ml
 

Cena: 17,99 PLN

Opis słownikowy

Producent MIRACULUM S.A.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaTanita Vegan - Krem do Depilacji Ciała pod Prysznic z Glinką Kaolinową i Matchą - krem do depilacji. Jest to forma
kosmetyku, dzięki któremu można łatwo i bezboleśnie usunąć zbędne owłosienie w warunkach domowych. Zawiera substancję
niszczącą strukturę włosa - sól potasową kwasu tioglikolowego. Wodorotlenek wapnia działa rozchylająco na łuskę włosa i umożliwia
penetrację do jego środka. Dodatkowo mocznik jako promotor przenikania ułatwia dojście substancji rozpuszczającej włos w głąb skóry,
gdzie znajdują się mieszki włosowe. Krem został wzbogacony o masło shea, które działa pielęgnacyjnie na skórę, zapobiega jej
wysuszeniu oraz odżywia. W składzie kremu znajdziemy także glinkę kaolinową, która ma właściwości oczyszczające skórę oraz
delikatnie ją wygładza. Z kolei ekstrakt z liści herbaty ma działanie nawilżające i odświeżające, dodatkowo znany jest ze swoich
zdolności antyoksydacyjnych, co stanowi cenny dodatek do pielęgnacji skóry.Działanieusuwa owłosienie skóry.Rodzaje skór oraz
defekty kosmetyczne, dla których ten produkt może być pomocny:zbędne owłosienie na skórze.Sposób użyciaKrem jest przeznaczony
do depilacji skóry na nogach, rękach, pod pachami oraz okolic bikini. Za pomocą niebieskiej strony gąbki nanieś i rozprowadź warstwę
kremu na oczyszczonej skórze tak, aby pokryć całkowicie włoski. Pozostaw krem na skórze przez 3 minuty. Następnie usuń krem za
pomocą białej strony gąbki i spłucz pozostałość wodą.Przed pierwszym użyciem wykonaj próbę uczuleniową. Zajrzyj do naszego wpisu
o próbie uczuleniowej, aby dowiedzieć się więcej.Składmocznik - zmiękcza i nawilża naskórek oraz ułatwia penetrację substancji
aktywnej w głąb skóry,sól potasowa kwasu tioglikolowego - niszczy wiązania disiarczkowe obecne w strukturze włosa co sprawia że
dochodzi do jego degradacji i rozpuszczenia,wodorotlenek sodu - rozchyla łuskę włosa i pozwala zadziałać substancji rozpuszczjącej
włos,masło shea - działa renatłuszczająco, wspomaga działanie warstwy hydrolipidowej skóry, wygładza skórę i zapobiega jej
wysuszeniu,glinka kaolinowa - posiada właściwości oczyszczające, delikatnie peelinguje i wygładza skórę,ekstrakt z liści herbaty -
wykazuje właściwości antyoksydacyjne, łagodzi i koi podrażnienia oraz działa odświeżająco na skórę.
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