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Seni Care pianka myjąco-pielęgnująca z SINODOREM - 500ml
 

Cena: 23,90 pln

Opis słownikowy

Producent SENI

Opis produktu
 

 

Pianka do oczyszczania i pielęgnacji skóry skłonnej do podrażnień. Działa delikatnie, ale skutecznie. Dzięki naturalnym składnikom
aktywnym koi skórę, nawilża ją, koi i natłuszcza. Ma przyjazne dla skóry pH. Łagodzi podrażnienia wrażliwej skóry. Zawiera SINODOR® -
środek pochłaniający zapach moczu.
Produkt przebadany dermatologicznie. Hypoalergiczny.

Składniki aktywne:

- Biokompleks lniany - zwiększa odporność na czynniki drażniące, odżywia skórę i wzmacnia jej barierę hydrolipidową

- Pantenol - utrzymuje właściwe nawilżenie naskórka

- Kwas mlekowy - utrzymuje właściwy stopień wilgoci naskórka, odbudowuje pH skory i przywraca jej naturalny odczyn, działa
antybakteryjnie

- Oliwa z oliwek - łagodzi i koi podrażnienia naskórka, niweluje szorstkość i wzmacnia odporność skóry

- SINODOR - pochłania zapach moczu i kału

 

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: Energicznie wstrząsnąć. Odwrócić pojemnik do góry dnem i nacisnąć zawór. Nanieść bezpośrednio na skórę z
odległości ok. 10 cm. Lekko rozprowadzić, nie wcierać. Pozostawić na 1-2 minuty, następnie wytrzeć. W zależności od stopnia
zabrudzenia czynność powtórzyć. Stosować zamiast wody i mydła – nie spłukiwać.

 

Pojemność: 500ml
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