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URGO DERMOESTETIC ACTIVE Peel korundowy 50ml
 

Cena: 67,63 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 50 ml

Postać peeling

Producent URGO SP.Z O.O.

Rejestracja

Zastosowanie Pielęgnacja twarzy

Opis produktu
 

URGO DERMOESTETIC Active Peel Mikrodermabrazja korundowa

Wskazania:

Active Peel Mikrodermabrazja Korundowa to korundowy peeling aktywujący do mikrodermabrazji .

Właściwości:

Zawiera kwas glikolowy i glukonolakton (AHA i PHA), witaminę C, kwas ferulowy oraz mikrokryształki korundu, których synergia działania
zapewnia natychmiastową odnowę i wygładzenie struktury skóry. Formuła peelingu opiera się na dwukierunkowym działaniu -
mechanicznym i chemicznym usuwaniu zrogowaciałych komórek naskórka i zanieczyszczeń powodujących zatykanie porów skóry.
Połączenie kwasu glikolowego i glukonolaktonu przyczynia się do zwiększonego wnikania składników aktywnych oraz zmniejsza
widoczność zmarszczek. Witamina C i kwas ferulowy zabezpieczają przed stresem oksydacyjnym, wyrównują koloryt skóry i rozjaśniają
przebarwienia. W efekcie skóra nabiera promiennego i zdrowego wyglądu.

Stosowanie:

Przed użyciem wstrząśnij. Nałóż na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu peeling aktywujący (ok. 2 g), wmasuj kolistymi ruchami
przez ok. 1 minutę. Następnie nałóż kolejną warstwę peelingu aktywującego i powtórz masaż. Pozostaw produkt na skórze przez
minimum 5 - 10 minut, następnie zmyj obficie letnią wodą i osusz delikatnie ręcznikiem. Może wystąpić mrowienie i pieczenie, które są
pożądanymi efektami działania kwasów. W przypadku mocnego pieczenia zmyć przed upływem czasu. Stosować do 2-3 razy w
tygodniu. Ze względu na składniki aktywne należy stosować krem na dzień z wysoką ochroną SPF.

  Nie należy stosować na uszkodzoną skórę.
  Unikać kontaktu z oczami.
  W przypadku dostania się produktu do oczu przepłukać wodą.
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  Przy stosowaniu preparatów złuszczających należy zrezygnować z opalania.
  Tylko do użytku zewnętrznego.
  Produkt nie powinien być stosowany u kobiet w ciąży i osób w trakcie kuracji doustnymi retinoidami.
  Ze względu na składniki aktywne należy stosować krem na dzień z wysoką ochroną SPF.

Skład:

Aqua, Glycolic Acid, Alumina, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Ceteareth-20, Stearic Acid, Alcohol Denat., Gluconolactone, Pentylene Glycol,
Palmitic Acid, Ferulic Acid, Ascorbyl Tetraisopalmitate, Prunus Domestica Seed Oils, Butyrospermum Parkii Butter, Aloe Barbadensis
Leaf Extract, Helianthus Annuus Seed Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Xanthan Gum, Lauric Acid, Myristic Acid, Oleic Acid, Arachidic
Acid, Phenoxyethanol, Propylene Glycol, Ethylhexylglycerin.

Opakowanie:

50ml
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

