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Nivelazione - Krem kuracja S.O.S. do popękanej i suchej skóry
stóp - 50ml
 

Cena: 12,60 pln

Opis słownikowy

Producent Farmona

Opis produktu
 

Wskazania: zrogowaciały naskórek, bardzo sucha i popękana skóra stóp.

Właściwości:

Kuracja S.O.S. to skuteczna, szybka regeneracja i ulga dla podrażnionej, spękanej skóry stóp i pięt oraz ochrona przed nadmierną
suchością i uszkodzeniami. Zawarty w kremie pantenol i olej canola działają antyseptycznie, pozwalają złagodzić podrażnienia oraz
stymulują proces gojenia mikrourazów.

Duża koncentracja mocznika (30%) doskonale zmiękcza zrogowacenia, nawilża, a także zwiększa przepuszczalność składników
odżywczych w głębsze warstwy naskórka. Przyczynia się do wzmocnienia płaszcza hydro-lipidowego skóry, który zapobiega
nadmiernej utracie wody. Wzbogacenie kuracji S.O.S. o witaminę E i wosk pszczeli wspomaga regenerację i odnowę skóry oraz
odbudowę jej naturalnej odporności. Dodatkowo olej macadamia doskonale natłuszcza pozostawiając delikatne i gładkie stopy. Skóra
stóp odzyskuje utraconą elastyczność i zdrowy wygląd.

Wielofunkcyjne działanie:

- przynosi ulgę popękanej skórze stóp
- zmiękcza i zapobiega nadmiernemu odtwarzaniu się warstwy rogowej
- redukuje odciski
- wygładza, nawilża i regeneruje
- poprawia naturalną odporność skóry

Opakowanie: 50ml

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.

Plik wygenerowano: 22-05-2023
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