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REGENERUM regeneracyjne serum do ust
 

Cena: 14,24 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 5 g

Postać pomadka d/ust

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

REGENERUM regenerujące serum do ust to produkt, który pobudza odnowę skóry i intensywnie ją nawilża. Ponadto odbudowuje
warstwę hydro-lipidową oraz łagodzi podrażnienia i zapobiega spierzchnięciu warg.

Skład:
Ricinus Communis Seed Oil / Cera Alba / Cera Microcristallina / Petrolatum / Caprylic/Capric Triglyceride / Octyldodecanol / Ethylheyl
Methoxycinnamate, Bht / Sesamum Indicum Seed Oil, Hippohae Rhamnoides Fruit Extract / Bis-Diglyceryl Polyacladipate-2 /
hydrogenated polyisobutene / Mangifera Indica Seed Butter / Copernicia Cerifera Wax / Persea Grattisima Oil / Butyrospermum Parkii
Butter / Polyethylele / Panthenol / Titanum Dioxide, Alumina, Stearic Acid / Caprylyl Glycol, Caprylhydroxamic Acid, Glycerin / Parfum /
Tocopheryl Aceate / Retinyl Palmiate, Arachis Hypogaea Oil, Tocopherol.

Działanie:
Produkt charakteryzuje się złożonym składem. Zawarty w nim olej z rokitnika stanowi bogate źródło nienasyconych niezbędnych
kwasów tłuszczowych, witamin i polifenoli roślinnych. Odpowiada za działanie regeneracyjne i zwiększenie gładkości oraz miękkości
skóry. Masło shea i prowitamina B5 wykazują właściwości nawilżające, odżywcze oraz pielęgnacyjne. Witamina A i E działają
wzmacniająco i zapobiegają utracie cząsteczek wody przez naskórek, chroniąc przed ponownym przesuszeniem skóry. Ekstrakt z
mango i ekstrakt z awokado stymulują procesy syntezy kolagenu w skórze, co zwiększa jędrność warg i ich elastyczność.

Wskazania:
Zaleca się stosowanie serum bezpośrednio na skórę ust, w celu jej zregenerowania i nawilżenia.

Sposób użycia:
Stosować zewnętrznie. Należy aplikować serum bezpośrednio na skórę ust, czynność powtarzając w zależności od potrzeb.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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