Gel Nettoyant Equilibrant Żel myjący regulująco-oczyszczający (50 ml)
Cena 50,00 zł
WSKAZANIA





Skóra tłusta, łojotokowa
Trądzik pospolity
Zapalenie okołomieszkowe, trądzik różowaty
Rozszerzone pory

DZIAŁANIE: Preparat głęboko oczyszcza i wygładza skórę; delikatnie złuszczając usuwa nadmiar warstwy
rogowej naskórka; normalizuje procesy rogowacenia; reguluje funkcje wydzielnicze gruczołów łojowych;
zamyka pory; poprawia ogólną kondycje skóry.
KORZYŚCI: Skóra jest oczyszczona, przywrócona równowaga sebum, delikatnie złuszczona.
SPOSÓB UŻYCIA: Stosować rano i wieczorem, nakładając niewielka ilość preparatu na zwilżoną skórę twarzy
i szyi delikatnie masując przez ok. 2 min. Następnie należy zmyć preparat i osuszyć skórę.
WAŻNE: Formuła produktu stworzona została przede wszystkim w celu zminimalizowania reakcji
alergicznych. Jakkolwiek mogą jednak pojawić się delikatne zaczerwienienie i pieczenie. Intensywność tej
reakcji zależy od stopnia wrażliwości skóry. W przypadku wystąpienia silnego zaczerwienienia lub
uporczywego podrażnienia skóry zaleca się zaprzestanie stosowania żelu. Nie stosować preparatu na uszkodzoną
skórę. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast zmyć wodą.
SKŁAD:
Kwas glikolowy – posiada silne właściwości nawilżające; ma dużą zdolność penetrowania; powoduje
niewidoczne dla oka złuszczanie warstwy rogowej naskórka; stymuluje fibroblasty do produkcji włókien
kolagenowych co powoduje, że skóra odzyskuje prawidłowe napięcie; posiada właściwości antyoksydacyjne
dzięki czemu zmniejsza uszkodzenia tkanek spowodowane działaniem wolnych rodników; wspomaga proces
odnowy komórkowej; poprawia barwę i fakturę skóry; spłyca drobne i głębsze zmarszczki; zmiękcza i wygładza
skórę; z powodzeniem stosowany jest w leczeniu przebarwień skórnych.

Tymianek – działa bakteriostatycznie, pomaga zwalczyć stany zapalne, działanie antyseptyczne.
Rozmaryn lekarski – ujędrnia, ściąga i pobudza odnowę skóry.
Lizyna PCA – aminokwas, właściwości nawilżające, odżywiające.
SKŁAD (INCI): AQUA (WATER) – COCO BETAINE – GLYCOLIC ACID – LYSINE PCA – XANTHANE
GUM –– PPG-1PEG-9 – ZINC PCA – 5 BROMO 5 NITRO 1 – 3 DIOXANE – PARFUM (FRAGRANCE) –
PROPYLENE GLYCOL – AMMONIUM HYDROXIDE – CETRIMONIUM CHLORIDE – CI 19140 (FD C
YELLOW 5) – CI 42051 (FD C BLUE 1)- THYMUS VULGARIS (THYME) EXTRACT – ROSMARINUS
OFFICINALIS (ROSMARY) EXTRACT.

