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Apteo Care Skarpetki złuszczające 2szt.
 

Cena: 9,40 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 2 szt. (para)

Postać -

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Opis
Skarpetki złuszczające z 6,6% kwasem mlekowym i kwasem glikolowym od marki Perfecta skutecznie usuwają martwy naskórek,
pozostawiając efekt idealnie wygładzonych i nawilżonych stóp.

Zawarte w produkcie kwasy skutecznie usuwają zrogowaciały naskórek, zapewniają głębokie nawilżenie i wspomagają regenerację.
Dodatek ekstraktów z owoców przyczynia się do odżywienia naskórka a gliceryna poprawia miękkość skóry i pomaga zachować
odpowiedni poziom jej nawilżenia. Wyciąg z mięty pieprzowej zapewnia przyjemne uczucie świeżości.

Złuszczająca maska do stóp została umieszczona w foliowych skarpetach, aby ułatwić samodzielną aplikację w domu. Regularne
stosowanie zabiegu zapewnia efekt jedwabiście gładkiej i nawilżonej skóry.

Składniki
Aqua, Alcohol Denat., Lactic Acid (kwas mlekowy), Glycolic Acid (kwas glikolowy), Glycerin (gliceryna), Hydroxyethylcellulose, Butylene
Glycol, Persea Gratissima Fruit Extract (olej z awokado), Cocos Nucifera Fruit Extract (olej kokosowy), Euterpe Oleracea Fruit Extract
(wyciąg z jagód acai), Mangifera Indica Fruit Extract (wyciąg z mango indyjskiego), Prunus Amygdalus Dulcis Fruit Extract (wyciąg ze
słodkich migdałów), Pyrus Malus Fruit Extract (wyciąg z jabłek), Vinegar, Mentha Piperita Leaf Extract (wyciąg z mięty pieprzowej),
Mentha Rotundifolia Leaf Extract (wyciąg z mięty okrągłolistnej), Mentha Viridis Leaf Extract (wyciąg z mięty zielonej), Yeast Ferment
Extract (wyciąg z drożdży), Arginine (arginina), C12-14 Pareth-12, Salicylic Acid (kwas salicylowy), Betaine (betaina), 1,2-Hexanediol,
Sodium Hyaluronate, Sodium Citrate, Caprylyl Glycol, Illicium Verum Fruit Extract, Parfum.

Sposób użycia

Przetnij nożyczkami wzdłuż zgrzewu opakowania, aby rozdzielić skarpetki.
Wsuń stopy w skarpetki i przyklej taśmę zabezpieczającą dookoła kostki.
Aby równomiernie rozprowadzić emulsję, pomasuj stopy przez skarpetki.
Pozostaw skarpetki na stopach przez 60-90 minut w zależności od kondycji stóp.
Zdejmij skarpetki i dokładnie umyj stopy.
W ciągu 4-10 dni naskórek zacznie się złuszczać. Długość tego procesu zależy od kondycji skóry stóp przed zabiegiem.

Dodatkowe informacje

Nie należy stosować na uszkodzoną lub skaleczoną skórę, a także po oparzeniu słonecznym.
Nie stosować w przypadku uczulenia na wymienione kwasy i inne składniki kuracji.
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Unikać kontaktu z oczami.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Unikać ekspozycji na promienie słoneczne oraz niską/wysoką temperaturę.
W trakcie zabiegu nie należy używać pumeksu, tarki oraz innych środków do usuwania odcisków.
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