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Regenerum Regeneracyjne serum do pięt 30 g
 

Cena: 17,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 g (tuba)

Postać -

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Silnie zmiękczająca formuła dzięki połączeniu mocznika z intensywnie wygładzającą lanoliną i odżywczymi witaminami. Nawet do
bardzo przesuszonej skóry pięt.

Regenerum regeneracyjne serum do pięt zapewnia piętom miękkość, gładkość, a także zabezpiecza je przed pękaniem.
Zawarty w składzie serum mocznik (w stężeniu 30%) wygładza, zmiękcza i nawilża naskórek, wspomaga jego złuszczanie oraz zwiększa
przepuszczalność warstwy rogowej. Kompleks witamin A, E i F intensywnie odżywia zniszczoną skórę oraz działa naprawczo.
Dodatkowo nawilżająca lanolina oraz witamina F, będąca mieszaniną niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, zabezpieczają
powierzchnię pięt przed pęknięciami. Formuła wzbogacona została o ekstrakt z miodu, który łagodzi podrażnienia i zapewnia skuteczną
regenerację spękanej skórze, sprawiając, że odzyskuje ona właściwą miękkość i gładkość.

Regenerum regeneracyjne serum do pięt może być stosowane okresowo jako kuracja lub przez cały rok, w zależności od indywidualnych
potrzeb.

Przebadany dermatologicznie.
Nie zawiera alkoholu, sztucznych barwników ani parabenów w tym dozwolonych do stosowania w kosmetykach.

Składniki
Aqua, Urea, Lanolin, Petrolatum, Butyrospermum Parkii Butter, Avena Sativa Meal Extract, Cetyl Alcohol, Stearyl Alcohol, Ceteareth-20,
Paraffin, Zea Mays Oil/Rosa Moschata Seed Oil, Sorbitan Stearate, Retinyl Palmitate / Caprylic/Capric Triglyceride / Tocopherol,
Propylene Glycol / Mel Extract, Tocopherol, Lactic Acid, Parfum

Dawkowanie
Sposób użycia: Stosować systematycznie, raz dziennie. Nanieść serum na umytą i osuszoną skórę pięt, a następnie wmasować.

Rozwarstwienie produktu nie stanowi jego wady.
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Przechowywanie
W oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Nie chłodzić, nie zamrażać.

Przeciwwskazania
Ostrzeżenia: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu. Tylko do użytku zewnętrznego. Nie
stosować u dzieci. Unikać kontaktu z oczami i uszkodzoną skórą. Nie stosować po upływie terminu ważności.

Producent
AFLOFARM FARMACJA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151,
95-200 Pabianice
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