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Regenerum Regeneracyjne serum do paznokci w lakierze 8
ml
 

Cena: 18,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 8 ml

Postać lakier

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Wzmacniająco-ochronna formuła serum wzbogacona kompleksem witamin i minerałów oraz olejem z alg. Nawet do bardzo
zniszczonych i osłabionych paznokci.

Regenerum regeneracyjne serum do paznokci w lakierze wzmacnia i odbudowuje płytkę paznokcia, zwiększając jej odporność na
uszkodzenia.

Starannie opracowana receptura serum regeneruje nawet bardzo zniszczone i osłabione paznokcie. Intensywnie wzmacnia i uszczelnia
płytkę, chroniąc ją przed pękaniem i rozdwajaniem. Zawarty w serum kompleks witamin nawilża i uelastycznia paznokcie. Minerały i
naturalne proteiny zmniejszają ich kruchość, zwiększają odporność na uszkodzenia i stymulują ich wzrost. Dodatkowo olej z alg działa
antyoksydacyjnie, wspierając aktywność witamin odpowiadających za wzmocnienie i gładką strukturę paznokci.

Dawkowanie
Sposób użycia: Produkt przeznaczony do użytku zewnętrznego. Aplikować jedną warstwę produktu po uprzednim oczyszczeniu płytki
paznokcia (zmyć lakier, jeśli jest nałożony) i pozostawić do wyschnięcia. Może być stosowany okresowo, jako kuracja lub przez cały rok,
w zależności od indywidualnych potrzeb. Kosmetyk może być stosowany jako samodzielny produkt lub jako baza wyrównująca pod
lakier kolorowy, przedłużając trwałość manicure.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, w temperaturze 15-25°C.

Przeciwwskazania
Ostrzeżenia: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu. Nie stosować u dzieci. Unikać kontaktu
z oczami i uszkodzoną skórą. W razie dostania się preparatu do oczu, natychmiast spłukać wodą.
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Więcej informacji na: www.regenerum.pl
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