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CERKOPIL Balsam hipoalerg d/ciała 200ml
 

Cena: 38,05 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml

Postać -

Producent CERKO SP. Z O.O. SP.K.

Opis produktu
 

Opis
Ten lekki balsam to idealny produkt, który nawilża, wygładza i poprawia elastyczność skóry. Co więcej, jest to skuteczne rozwiązanie w
przypadku uczucia swędzenia i ściągania naskórka. Dzięki regularnemu stosowaniu tego balsamu, skóra staje się piękna, zdrowa i
dobrze nawilżona, a jednocześnie minimalizuje się nieprzyjemne odczucia na powierzchni skóry. Ważne jest, aby pielęgnować swoją
skórę i stosować odpowiednie produkty, takie jak ten balsam, aby zachować jej zdrowie i piękno.

Składniki
Ten produkt do pielęgnacji skóry zawiera szereg składników, które mają pozytywny wpływ na kondycję skóry. W składzie znajduje się
woda, masło shea, gliceryna, alkohol cetylowy, pentylene glycol, izoheksadekan, polisorbat 40, wazelina, olej z ogórecznika, niacynamid,
stearynian glicerolu, kwas glicyryzynowy, L-arginina oraz kwas mlekowy.

Masło shea oraz gliceryna mają silne właściwości nawilżające, co pomaga w utrzymaniu odpowiedniego poziomu nawilżenia skóry. Olej
z ogórecznika bogaty jest w kwasy tłuszczowe i witaminy, które pomagają w regeneracji skóry oraz poprawiają jej elastyczność.
Niacynamid, czyli witamina B3, ma właściwości przeciwzapalne i przeciwutleniające, co pomaga w utrzymaniu zdrowej skóry. Kwas
mlekowy pomaga złuszczać martwe komórki skóry, dzięki czemu skóra staje się bardziej gładka i miękka.

Zastosowanie
Ten produkt jest szczególnie polecany dla osób z wrażliwą, atopową i podrażnioną skórą, które mają niską tolerancję na kosmetyki
standardowe. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które mają skłonność do alergii skórnych i potrzebują delikatnego produktu, który nie
będzie dalej podrażniał skóry. Dzięki temu produktowi, skóra zostaje odżywiona i zregenerowana, a jednocześnie nie występują reakcje
alergiczne. To właśnie z myślą o takiej skórze został stworzony, aby zapewnić jej najlepszą pielęgnację i zapobiec podrażnieniom.

Sposób użycia
Regularna pielęgnacja skóry całego ciała jest kluczowa, aby utrzymać ją w dobrej kondycji. Zaleca się stosowanie produktu do
pielęgnacji skóry 1-2 razy dziennie, najlepiej po kąpieli i dokładnym wysuszeniu ciała. Dzięki temu produktowi, skóra zostanie
odpowiednio nawilżona i zabezpieczona przed utratą wilgoci. Ważne jest, aby wybrać odpowiedni produkt do pielęgnacji, który będzie
dostosowany do potrzeb Twojej skóry. Dzięki regularnemu stosowaniu produktu do pielęgnacji skóry, możesz cieszyć się piękną, zdrową
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i promienną skórą.

Dodatkowe informacje
Ten produkt jest idealny dla osób z suchą i podrażnioną skórą. Regularne stosowanie tego produktu może pomóc w poprawie kondycji
skóry, nawilżeniu jej oraz zwiększeniu jej elastyczności.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

https://aptekapodgwiazda.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

