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ESTHEDERM Gentle Deep Pore Cleaner
 

Cena: 113,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Marka INSTITUT ESTHEDERM

Opakowanie 75 ml

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja KOSMETYKI

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
ESTHEDERM OSMOCLEAN Głęboko oczyszczający krem-peeling do twarzy i dekoltu - 75 ml

Wskazania:

Esthederm Osmoclean Gentle Deep Pore Cleanser został opracowany z myślą o skórze z widocznymi rozszerzonymi porami oraz o
skórze z niedoskonałościami. Może być również stosowany do oczyszczania skóry wrażliwej. Jest to kosmetyk z linii OSMOCLEAN
należący do inteligentnego programu oczyszczającego, który działa w zgodzie z naturalną osmozą zachodzącą w komórkach skóry. Jest
to nowej generacji, selektywny produkt do skutecznego oczyszczania, który jednocześnie pielęgnuje skórę.

Właściwości:

Esthederm Osmoclean Gentle Deep Pore Cleanser to dogłębnie oczyszczający pory krem-peeling, który błyskawicznie absorbuje
wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, nadmiar sebum i odblokowuje pory poprzez delikatny masaż. Stopniowo likwiduje również
zaskórniki. Dzięki jego stosowaniu głęboko oczyszczona skóra staje się odświeżona i bardzo gładka w dotyku. Krem-peeling ułatwia
penetrację składników aktywnych w nakładanych później kosmetykach i stosowanych preparatach pielęgnacyjnych. Jak wszystkie
produkty z linii Osmoclean bazuje na unikalnych patentach i składnikach aktywnych. SKIN BALANCE SYSTEM PATENT (wyciąg z boldo i
fruktooligosacharydy) utrzymuje w równowadze naturalny ekosystem mikroflory na powierzchni skóry. HIGH TOLERANCE CLEANSING
BASE (kombinacja związków powierzchniowo czynnych) to delikatna dla skóry, ale bardzo skuteczna baza myjąca. CELLULAR WATER
PATENT (woda, karnozyna, ATP, sole mineralne) – WODA KOMÓRKOWA – dostarcza skórze energii do życia oraz stymuluje optymalne
funkcjonowanie komórek skóry.

Stosowanie:

Nakładaj punktowo niewielkie ilości kremu na suchą i czystą skórę twarzy, szyi oraz dekoltu. Tak nałożony krem-peeling rozprowadź
opuszkami palców wykonując szybkie, lecz delikatne okrężne ruchy, aż do momentu kiedy stanie się on matowy i „ciężki” przy
rozsmarowywaniu. Lekki masaż możesz wykonać w tzw. strefie T (czyli czoło, nos, broda). Następnie, krem dokładnie zmyj letnią wodą.
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 W zależności od potrzeb oraz wrażliwości skóry stosuj preparat 2 lub 3 razy w tygodniu. Przy skórze wrażliwej tylko raz w tygodniu.

Ważne informacje:
Krem-peeling należy nakładać suchymi palcami, na suchą skórę.

Opakowanie:
75 ml

Producent:
NAOS
INSTITUT ESTHEDERM
Ul. Dekerta 24,
30-703 Kraków
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