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UNDOFEN KURACJA krem na pękające pięty 50 ml
 

Cena: 14,30 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Postać krem

Producent OMEGA PHARMA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisUNDOFEN KURACJA krem na pękające pięty 50 mlPękające pięty to dość powszechna przypadłość zarówno wśród kobiet, jak i
mężczyzn. Traktowana głównie jako problem estetyczny, choć wywołuje dolegliwości bólowe przy chodzeniu, utrudniając codzienne
funkcjonowanie, a także może prowadzić do poważnych problemów, gdy dojdzie do zakażenia ran. Kuracja krem pękające pięty jest
kosmetykiem w formie kremu z mocznikiem w  wysokim stężeniu, który pomaga zadbać o stan, zdrowie i wygląd pięt. Krem na pękające
pięty ma lekką formułę, dlatego doskonale się rozprowadza i szybko wchłania, nie pozostawiając tłustej warstwy na skórze.Undofen
Kuracja krem pękające pięty – korzyści stosowaniaUndofen Kuracja krem pękające pięty dzięki unikalnej formule (połączenie mocznika
30%, masła shea, oleju canola i gliceryny) wykazuje szerokie spektrum działania, czyli:usuwa problem przesuszonej skóry pięt,dogłębnie
nawilża skórę pięt,pomaga pozbyć się zrogowaceń,przyspiesza gojenie nawet mocno popękanych pięt,wygładza pięty i czyni je
przyjemnie miękkimi w dotyku,odżywia skórę pięt,wspomaga procesy regeneracji naskórka,zapobiega przesuszaniu skóry na piętach i
ponownemu jej pękaniu,przywraca zdrowy wygląd nawet najbardziej zniszczonym piętom,pozostawia na stopach przyjemny
zapach,skutecznie usuwa nieprzyjemne uczucie suchości i pieczenia,zapewnia uczucie świeżości i ulgi.Warto też nadmienić, że Undofen
krem na pękające pięty działa już po pierwszym użyciu, co oznacza, że zaledwie jedna aplikacja pozwala poczuć ulgę i niweluje
nieprzyjemne dolegliwości, jakie dają popękane pięty. Według badań na użytkownikach:już po pierwszym użyciu dostrzegają oni
wyraźną zmianę kondycji skóry,zaś po kolejnych 3 dniach dochodzi do widocznej poprawy poziomu nawilżenia skóry na piętach.Sposób
użyciaNiewielką ilość kremu wsmarowujemy dokładnie okrężnymi ruchami w czystą i suchą skórę pięt. Tam, gdzie pęknięcia są
głębokie, polecamy nałożenie grubszej warstwy preparatu.Krem stosujemy raz dziennie, najlepiej na noc. Po zaaplikowaniu kremu dla
wzmocnienia jego działania zaleca się nałożenie bawełnianych lub bambusowych skarpetek.SkładAqua, Urea, Glycerin, Polyglyceryl-6
Stearate, Butyrospermum Parkii Butter, Sodium Lactate, Glyceryl Stearate, Triacetin, Dimethicone, Stearyl Alcohol, Triethyl Citrate, Canola
Oil, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Helianthus Annuus Seed Oil, Allantoin, Lactic Acid, Polyglyceryl-6 Behenate, Phenoxyethanol,
Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Sodium Benzoate
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