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Physiogel Hypoallergenic Codzienne nawilżanie Krem 75 ml
 

Cena: 59,99 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 75 ml

Postać -

Producent GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Krem do codziennego stosowania do skóry suchej, wrażliwej oraz w sytuacji odczucia szorstkości, napięcia i dyskomfortu. Odpowiedni
do stosowania u niemowląt i dzieci. Testowany klinicznie przez dermatologów. Nie zatyka porów i jest hipoalergiczny.

Technologia:
Physiogel hipoalergiczny Krem z serii Codzienne Nawilżanie łagodnie i naturalnie działa na Twoją skórę i uzupełnia jej barierę ochronną
odpowiedzialną za prawidłowe nawilżenie sprawiając, że skóra jest mniej wrażliwa.
Nasza zaawansowana formuła BioMimic przyspiesza naprawę przesuszonej skóry poprzez wspieranie jej naturalnych procesów. Chroni
przed czynnikami drażniącymi, które mogą pogarszać stan suchej i wrażliwej skóry.

Potwierdzone rezultaty:

Odżywia i odbudowuje barierę ochronną skóry odpowiedzialną za prawidłowe nawilżenie skóry
Przywraca elastyczność skóry
Zapewnia długotrwałe nawilżenie chroniąc przed nawracającym przesuszeniem skóry
Pozostawia uczucie miękkiej i gładkiej skóry sprawiając, że jest widocznie zdrowsza.

Opatentowana formuła Physiogelu BioMimic
Kluczem do miękkiej, gładkiej i nawilżonej skóry jest prawidłowo funkcjonująca bariera ochronna skóry.

Dlatego też kremy i balsamy z serii Codzienne Nawilżanie zawierają zaawansowaną technologię BioMimic, która działa
naturalnie i łagodnie, aby:
Dopasować się do potrzeb skóry wrażliwej - zawiera tylko czyste i łagodne składniki - nie zawiera substancji zapachowych,
konserwantów i barwników
Chronić skórę za pomocą podstawowych lipidów wzmacniających barierę skóry
Odbudowywać barierę ochronną skóry tak, aby stała się miękka, gładka i mniej wrażliwa
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Składniki
Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Pentylene Glycol, Cocos Nucifera Oil, Hydrogenated Lecithin, Butyrospermum Parkii Butter,
Hydroxyethylcellulose, Squalane, Carbomer, Xanthan Gum, Sodium Carbomer, Ceramide 3

Dawkowanie
Jak stosować:
Nanosić na skórę dwa razy dziennie

Wyłącznie do użytku zewnętrznego.

Przeciwwskazania
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Producent
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 53
02-697 Warszawa
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