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EMOLIUM SKIN REPAIR Dermonaprawczy balsam do ciała
200ml
 

cena: 39,97 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała skóra

Działanie nawilżające, ochronne, odżywcze,
regenerujące, wzmacniające

Opakowanie 200 ml

Postać balsam

Producent NEPENTES PHARMA SP. Z O.O.

Sposób aplikacji na skórę

Wskazania suchość, wiotkość skóry

Opis produktu
 

Wskazania:
Emolium Skin Repair Dermonaprawczy balsam do ciała to dermokosmetyk przeznaczony do pielęgnacji skóry dojrzałej oraz do skóry,
która potrzebuje regeneracji. Balsam wykazuje działanie kojące, nawilżające oraz kompleksowo odżywia skórę poprawiając jej kondycję i
wygląd.

Właściwości:
Dermonaprawczy balsam do ciała przywraca skórze jej fizjologiczny płaszcz hydrolipidowy, dzięki czemu wspomaga regenerację
wysuszonego naskórka. W efekcie skóra staje się odporna na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych, staje się miękka i
wygładzona. Balsam intensywnie oraz długotrwale nawilżając i odżywiając skórę suchą i wymagającą przywraca jej elastyczność i
sprawia, że staje się ona jędrna i gładka. Dodatkowo, wspomaga naturalną równowagę flory bakteryjnej skóry. Dzięki temu skóra staje
się bardziej odporna na podrażnienia. Regularnie stosowany balsam do ciała Emolium Skin Repair poprawia elastyczność skóry średnio
o 20% i jej elastyczność o 13%. Co ważne, efekty jego stosowania są widoczne już po 3. tygodniach. Kobiety ze skórą dojrzałą i suchą,
które przetestowały produkty Skin Repair, potwierdzają, że po ich zastosowaniu odczuły wyraźną i bardzo długo utrzymującą się
poprawę kondycji i wyglądu skóry. Balsam jest produktem hipoalergicznym, prezbadanym klinicznie i dermatologicznie. Został
opracowany we współpracy z dermatologami.

Skład:
substancje aktywne:
Kompleks Hydroaktywny
Kompleks 10 witamin w tym witaminy z grupy B
Prebiotyk Biolin

Stosowanie:
Odpowiednią ilość balsamu nanieś na oczyszczoną i osuszoną skórę ciała i pozostaw do wchłonięcia.
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