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Ziaja Oczyszczanie Liście manuka Reduktor zmian
potrądzikowych 15 ml
 

Cena: 10,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 15 ml

Postać -

Producent ZIAJA LTD. Z.P.L. SP. Z 0.0.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Preparat przyspieszający łagodzenie zmian potrądzikowych. Może być stosowany jako uzupełnienie kuracji farmakologicznej.
Przywraca skórze naturalną równowagę i świeżość.

substancja czynna głęboko oczyszczająca

ekstrakt z liści Manuka o działaniu antybakteryjnym

substancje czynne aktywujące odnowę skóry

regenerujący kwas glicyryzynowy
naprawczo-wygładzająca hydroxyprolina

substancje czynne nawilżająco-kojące

alantoina i prowitamina B5

czysta i świeża skóra

Zawiera wysokie stężenia substancji przyspieszających proces gojenia.
Skraca okres łagodzenia zmian i zapobiega ich ponownemu powstawaniu
Zmniejsza zaczerwienienia oraz podrażnienia naskórka.
Wyraźnie wyrównuje powierzchnię i koloryt skóry.
Pozostawia skórę gładką, delikatną i świeżą.
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liście manuka - hydrofilowy ekstrakt z liści drzewa Manuka.

Wywodzi się z medycyny naturalnej, gdzie jest stosowany jako lecznicy kompres na rany i podrażnienie naskórka.
Posiada właściwości antybakteryjne o szerokim spektrum działania.
Jest wszechstronnie stosowany w różnych problemach skóry o podłożu bakteryjnym i grzybiczym.
Zmniejsza infekcje i łagodzi podrażnienia skóry twarzy i ciała.
Głęboko oczyszcza naskórek, jest efektywny w zwalczaniu bakterii wywołujących trądzik.
Zapewnia skórze właściwą i skuteczną higienę.

Składniki
Aqua (Water), Panthenol, Cetearyl Ethylhexanoate, Dimethicone, Methylsilanol Hydroxyproline Aspartate, Propylene Glycol, Cetyl Alcohol,
Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Sodium Polyacrylate, Allantoin, Leptospermum Scoparium Leaf Extract, Dipotassium
Glycyrrhizinate, DMDM Hydantoin, Methylparaben, Ethylparaben

Dawkowanie
Sposób użycia
Preparat nanieść na obszar skóry objęty zmianami i delikatnie wklepać.
Polecany na dzień i/lub na noc.

Producent
ZIAJA Ltd
Zakład Produkcji Leków sp. z o.o.
ul. Jesienna 9
80-298 Gdańsk
ziaja.com
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