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Kołobrzeskie SPA - Aktywny peeling enzymatyczny do twarzy
ze śluzem ślimaka 50ml
 

Cena: 19,90 pln

Opis słownikowy

Producent Bio-Life Krynickie SPA

Opis produktu
 

Aktywny peeling enzymatyczny przeznaczony do pielęgnacji skóry twarzy, szyi i dekoltu. Zawiera naturalną solankę ze źródeł
Uzdrowisko Kołobrzeg S.A. Bogata, specjalnie opracowana receptura, oparta na wyjątkowym połączeniu składników aktywnych by
doskonale pielęgnować skórę zmęczoną i poszarzałą. Regularne stosowanie peelingu zmiękcza i złuszcza zrogowaciały naskórek.
Usuwa zanieczyszczenia skóry, nawilża, wygładza skórę. Doskonale ujędrnia i pobudza skórę do regeneracji, pozostawiając uczucie
świeżości i jędrności.

Opakowanie 50ml

Formuła wzbogacona o:

-śluz ze ślimaka
-ekstrakt z borówki czarnej
-ekstrakt z arniki

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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Sposób użycia: 

Peeling delikatnie i równomiernie rozprowadzić na  oczyszczoną, nieuszkodzoną skórę twarzy ,szyi i dekoltu.

Unikać kontaktu z oczami i ustami. Pozostawić na ok.8-12 min. Następnie dokładnie zmyć wacikiem zwilżonym wodą.

Częstotliwość aplikacji w zależności od rodzaju i potrzeb skóry
- sucha i wrażliwa :stosować nie częściej niż co  10-12 dni
- normalna: stosować nie częściej niż 1 raz w tygodniu

Uwaga: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik produktu i u dzieci. W przypadku dostania się do oka
natychmiast wypłukać obficie czystą wodą. Zaprzestać używania produktu jeśli wystąpi podrażnienie.Wyłącznie do użytku
zewnętrznego.

Pozyskiwanie śluzu ze ślimaka odbywa się okresowo i stosowane są tylko humanitarne metody. W trakcie tego procesu nie ginie żaden
ślimak. Po zebraniu śluzu ślimaki wracają całe i zdrowe na farmę, gdzie żyją w warunkach naturalnych.
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