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Carmex Classic balsam do ust w słoiczku - klasyczny - 7,5g
 

Cena: 17,40 pln

Opis słownikowy

Producent Carmex

Opis produktu
 

Balsam do ust Carmex Classic to idealny sposób na zapewnienie ustom najlepszej pielęgnacji w każdej chwili dnia.

Produkt zamknięty jest w klasycznym słoiczku z którego można łatwo nabrać i nałożyć na usta odpowiednią ilość balsamu. Ze względu
na formę aplikacji najlepiej stosować go podczas domowej pielęgnacji.

Carmex Classic jest doskonały do codziennego użytku i odpowiedni dla osób preferujących klasyczna wersje produktu. 

Opakowanie: 7,5 g

Wersja: klasyczna

 

Unikalny skład produktu oparty o naturalne substancje nawilżające (masło kakaowe i lanolina) pomaga utrzymać odpowiednie
nawilżenie ust i zapobiega ich pękaniu i wysuszaniu. Regularne stosowanie balsamu Carmex niweluje pierzchnięcie ust.

Produkty Carmex w sowim składzie zawierają kamforę i mentol, które wywołują efekt chłodzenia i delikatnego mrowienia (co daje
wrażenie lekkiego powiększenia ust), dodatkowo przynoszą ulgę podrażnionym, popękanym ustom.

Konsystencja balsamu zapewnia ustom ochronę w wietrzne i mroźne dni, a filtr przeciwsłoneczny SPF 15 chroni je przed nadmiarem
słońca. Produkt najlepiej nałożyć na usta tuz przed wyjściem na zewnątrz.

Carmex koi i wspomaga gojenie spierzchniętych ust i pomaga złagodzić objawy opryszczki nadając im zadbany i zdrowy wygląd.

Balsam może być stosowany jako produkt do pielęgnacji delikatnej skóry ust, jego zaletą jest również możliwość stosowania go jako

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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bazę pod makijaż ust i przedłużanie trwałości nałożonej na niego pomadki. 
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