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REGENERUM Peeling regeneracyjny do ust 5g
 

Cena: 12,30 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 5 g

Postać -

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

REGENERUM PEELING do ust regeneracyjny
5g

AFLOFARM

  Regenerum regeneracyjny peeling do ust został stworzony na bazie naturalnych składników roślinnych, połączonych z wygładzającą
krzemionką.
  Dzięki jej zastosowaniu regenerum delikatnie złuszcza naskórek, przygotowując go do przyjęcia substancjo odżywczych: oleju ze
słodkich migdałów, masła z awokado oraz masła shea.
  Roślinne składniki zawarte w peelingu regenerują nawet mocno spierzchniętą i popękaną skórę ust, sprawiając, że staje się miękka i
gładka.
  Olej ze słodkich migdałów nawilża i zmiękcza naskórek oraz wzmacnia jego barierę lipidową, zapobiegając przesuszeniu. Dodatkowo
ujędrnia usta, które stają się bardziej elastyczne i przyjemnie napięte.
  Masło z awokado łagodzi podrażnienia oraz intensywnie odżywia skórę, a masło shea tworzy film lipidowy, który chroni usta przed
negatywnym działaniem słońca, mrozu i wiatru.
  Delikatny masaż drobinkami peelingującymi pobudza mikrokrążenie, dzięki czemu stymuluje procesy odnowy naskórka i
natychmiastowo wygładza usta, pozostawiając je jedwabiście gładkie.
  Wygładza skórę, przygotowując ją do aplikacji kolejnych produktów takich jak błyszczyk czy pomadka. Dzięki temu kosmetyki łatwiej
się rozprowadzają i dłużej pozostają na ustach.

ZASTOSOWANIE:

Idealny do pielęgnacji spierzchniętej skóry ust wymagającej regeneracji.
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SKŁAD:

Olej ze słodkich migdałów- nawilża skórę ust i zapobiega jej ponownemu przesuszeniu, poprawia jej elastyczność i ujędrnia.

Masło z awokado- łagodzi podrażnienia oraz odżywia delikatną skórę ust.

Masło shea- regeneruje spierzchniętą i popękaną skórę ust oraz chroni przed działaniem czynników zewnętrznych.

STOSOWANIE:

Wmasuj odpowiednią ilość peelingu w usta przy pomocy sztyftu, aż do uzyskania pożądanego efektu. W razie potrzeby nadmiar zetrzyj.
Aplikować bezpośrednio na powierzchnię ust. Peeling można stosować codziennie.

Producent:

AFLOFARM
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