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Glinka zielona z jonami srebra dla cery tłustej i mieszanej -
100g
 

Cena: 7,50 pln

Opis słownikowy

Dystrybutor Biosfera

Producent Mediko Med

Opis produktu
 

Przeznaczona dla cery twarzy i skóry głowy. Efektywnie oczyszcza skórę, ściąga pory i stymuluje procesy regeneracji.

Skład: Glinka zielona naturalna wysokiego stopnia oczyszczenia, zawartość srebra 0,245 mg/eq

Sposób przygotowania: rozprowadzić niezbędną ilość proszku w ciepłej wodzie w proporcji 1:1, dokładnie wymieszać do otrzymania
jednolitej konsystencji.

Sposób użycia: 
1/ maska kosmetyczna - przygotowaną maskę nanieść na skórę, po 15 - 20 min. zmyć ciepłą wodą bez użycia mydła.
2/ kąpiel w glince - 100 - 200g proszku przygotować wg powyższego schematu, wlać do wanny i dobrze rozmieszać. Pozostać w kąpieli
20-30 min.
3/ wiążąca maska maska nefrytowa 

Masa netto: 100g

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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