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Demoxoft Lipożel żel 15 ml
 

cena: 31,93 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała powieki

Działanie ochronne, wspomagające

Opakowanie 15 ml

Postać żel

Producent VERCO

Sposób aplikacji na skórę

Wskazania podrażnienie, świąd

Opis produktu
 

Opis:
Demoxoft Plus Lipożel to preparat do specjalistycznej ochrony i pielęgnacji powiek oraz skóry wokół oczu. Formuła preparatu zawiera
Demoxoft Tri-Complex® (olejek z szałwii hiszpańskiej, liofilizowany aloes, terpinen-4-ol z olejku z drzewa herbacianego), Fucocert®, D-
pantenol, Olivem® 1000 oraz hialuronian sodu.

Demoxoft Plus Lipożel polecany jest do specjalistycznej ochrony i pielęgnacji powiek w przypadku takich objawów jak świąd i
podrażnienie wywołanych przez różne czynniki zewnętrzne (takie jak np. nużeńce).

Działanie:
Aloes łagodzi świąd i pieczenie towarzyszące stanom zapalnym. D-pantenol (prowitamina B5) przyspiesza procesy regeneracji naskórka
i łagodzi podrażnienia. Fucocert® wraz z kwasem hialuronowym tworzą warstwę ochronną i zapewniają kompleksowe nawilżanie
podrażnionej skóry. Olivem® 1000 oparty na cennych właściwościach oliwy z oliwek wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry.

Składniki:
Główne składniki:

Olejek z szałwii hiszpańskiej
Wyciąg z aloesu
Terpinen-4-ol z olejku z drzewa herbacianego
Fucocert®
Olivem® 1000
D-panthenol
Kwas hialuronowy

Sposób użycia:
Demoxoft Plus Lipożel należy stosować głównie na noc, najlepiej bezpośrednio przed snem. Na zamknięte i dokładnie oczyszczone
powieki nanieść niewielką ilość preparatu a następnie kolistymi ruchami (w kierunku: od kącika oczu na zewnątrz) delikatnie
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rozprowadzić na całej powierzchni powiek. Po przebudzeniu, powieki oraz ich brzegi należy oczyścić używając preparatów Demoxoft do
specjalistycznej pielęgnacji i oczyszczania podrażnionej skóry powiek. W celu osiągnięcia dobrych rezultatów rekomendowane jest
stosowanie preparatu Demoxoft Plus Lipożel przez okres 6 tygodni. W razie potrzeby można przedłużyć stosowanie Demoxoft Plus
Lipożel.
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