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Anida Krem do rąk aloes z nagietkiem 125 ml
 

Cena: 3,63 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 125 ml

Postać -

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Opis
Anida krem do rąk glicerynowo aloesowy z nagietkiem łączy w sobie działanie trzech głównych składników, które działając wspólnie
poprawiają wygląd i nawilżenie skóry dłoni. Kosmetyk szczególnie polecany jest osobom, które narażone są na częsty bezpośredni
kontakt z drażniącymi detergentami lub środkami myjącymi i piorącymi, a ich skóra wymaga regeneracji i poprawy nawilżenia. Krem do
rąk glicerynowo-aloesowy z nagietkiem doskonale sprawdzi się również w codziennej pielęgnacji zapobiegawczej pogorszenia się stanu
skóry.

Działanie
Głównymi składnikami aktywnymi kremu są gliceryna, aloes i nagietek zawarte w ochronnej formule wykazują następujące właściwości:

gliceryna działa nawilżajaco przenikając w głąb skóry i wiążąc wodę w przestrzeniach międzykomórkowych, dzięki czemu skóra
staje się elastyczna i przyjemnie wygładzona,

-

aloes znany ze swojego szerokiego zastosowania odżywia skórę dłoni oraz działa na nią kojąco i regenerująco, jednocześnie
przywracając uczucie komfortu i ukojenia,

-

bogaty we flawonoidy i karoteny ekstrakt z nagietka łagodzi podrażnienia skóry, polecany jest do stosowania na skórę suchą i
wrażliwą

Składniki
Aqua, Glycerin (gliceryna), Stearic Acid, Paraffinum Liquidum (Mineral Oil), Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Dimethicone, Triethanolamine,
Calendula Officinalis Extract (ekstrakt z nagietka) , Aloe Barbadensis (aloes), Propylene Glycol, Diazolidinyl Urea, Methylparaben,
Propylparaben, Parfum, Linalool.

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekapodgwiazda.pl
https://aptekapodgwiazda.pl/anida-krem-do-rak-aloes-z-nagietkiem-125-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
APTEKA "POD GWIAZDĄ I " SP. Z O.O.

Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

 

Zastosowanie
Regeneracyjno-nawilżająca pielęgnacja skóry dłoni i paznokci.

Sposób użycia
Krem do rąk glicerynowo-aloesowy z nagietkiem w ilości dostosowanej do własnych potrzeb należy rozprowadzić na czystej i suchej
skórę dłoni i delikatnie wmasować.
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