
 
APTEKA LAWENDA APSPEC RYBOWSCY SJ

Ul. Rzemieślnicza 35 Hala A-bis lok A.33, Rzgów
+48 533 352 633

  

ESTHEDERM OSMOCLEAN HYDRA CLEANSING MILK
 

Cena: 79,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka

Marka INSTITUT ESTHEDERM

Opakowanie

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja KOSMETYKI

Substancja
czynna

Opis produktu
 

O produkcie
ESTHEDERM Osmoclean
HYDRA REPLENISHING CLEANSING MILK 200ML

Silnie nawilżające i dodające blasku mleczko oczyszczające do demakijażu.
Codzienny demakijaż skóry. Delikatna nawilżająca formuła, skutecznie oczyszcza utrzymując w równowadze mikroflorę bakteryjną na
powierzchni skóry. Przywraca komfort skórze.
Testowane dermatologicznie.

DZIAŁANIE:
Dzięki formule 2w1 zmywa makijaż i usuwa wszelkie zanieczyszczenia, a jednocześnie intensywnie nawilża, zapewniając skórze komfort
podczas oczyszczania. Zawiera oleje: kokosowy, palmowy i migdałowy, które mają działanie łagodzące, nawilżające i wygładzające
skórę. To delikatne, kremowe mleczko ma w swoim składzie także glicerynę, która jest odpowiedzialna za utrzymanie optymalnego
poziomu nawilżenia. Efektem regularnego stosowania jest gładka, aksamitna, pełna blasku i doskonale oczyszczona cera.

SKŁADNIKI AKTYWNE:
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) – delikatna dla skóry, ale bardzo skuteczna
baza myjąca.
CELLULAR WATER PATENT (woda, karnozyna, ATP, sole mineralne) – WODA KOMÓRKOWA – dostarcza skórze energię do życia oraz
stymuluje optymalne funkcjonowanie komórek skóry.

DLA KOGO?
Do każdego typu skóry, szczególnie polecany do cery suchej lub z tendencją do wysuszania.

REZULTATY:
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 Doskonale oczyszczona skóra. Efektem regularnego stosowania jest gładka, aksamitna i pełna blasku cera.

SPOSÓB UŻYCIA:
Aby usunąć makijaż należy przetrzeć całą twarz i szyję wacikiem nasączonym mleczkiem, a następnie zmyć letnią wodą. Mleczko
można także nakładać palcami. Według sztuki idealnego demakijażu dobrze jest później przemyć twarz tonikiem.

PRODUCENT:
NAOS Poland Sp. z.o.o
ul. Jana Dekerta 24
30-703 Kraków
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