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BANDI MEDICAL EXPERT ANTI ACNE KREMOWA KURACJA
ANTYTRĄDZIKOWA
 

cena: 39,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria kosmetyk

Producent bandi

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

Wskazania do stosowania:

skóra tłusta i mieszana, z zaskórnikami i trądzikiem pospolitym,

nierównomierny koloryt cery.

Efekty stosowania serii anti acne:

zredukowane i wyciszone zmiany trądzikowe,

złagodzone stany zapalne skóry,

głęboko oczyszczone ujścia gruczołów łojowych,

zredukowane zaskórniki,

zmniejszone przebarwienia potrądzikowe,

zmatowiona cera.

1,5% kwas salicylowy + olejek z drzewa herbacianego:
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* wysoka tolerancja kosmetyku przez skórę,

* głęboko oczyszczone ujścia gruczołów łojowych,

* wygładzona i matowa cera,

* głęboko nawilżona skóra,

* zredukowane zmiany trądzikowe i zaskórniki.

Specjalistyczna kuracja przeciwtrądzikowa i matująca dla cer skłonnych do wysuszenia i powstawania podrażnień. Wysoka zawartość
substancji aktywnych zapobiega rozwojowi niedoskonałości i nadmiernej produkcji sebum. Jednocześnie receptura preparatu
zapewnia dobrą tolerancję przez skórę i utrzymanie jej prawidłowego poziomu nawilżenia.

Przeciwwskazania:

Ekspozycja na słońce i promieniowanie UV

Nadwrażliwość na którykolwiek za składników preparatu.

Stosowanie:

Kremowa kuracja antytrądzikowa przeznaczona jest do stosowania 3x w tygodniu wieczorem. Nałóż preparat na twarz omijając okolice
oczu. Po 15 minutach zmyj wodą.

Najlepsze rezultaty przynosi przy jednoczesnym stosowaniu pozostałych produktów z linii Anti-Acne.

Składniki aktywne:

d-pantenol , glukonolakton , kwas salicylowy , olej makadamia , olejek z drzewa herbacianego , prebiotyki (oligosacharydy) , probiotyki
(lactobacillus casei, lactobacillus acidophilus)

Po ich zastosowaniu następuje hamowanie namnażania bakterii z rodzaju Propionibacterium acnes, będących przyczyną powstawania
wykwitów trądzikowych oraz normalizacja wydzielania sebum przez gruczoły łojowe.

INCI

Aqua/Water, Kaolin, Propylene Glycol, Ethylhexyl Stearate, Dimethyl Isosorbide, Cetearyl

Alcohol, Glyceryl Stearate, Decyl Cocoate, Macadamia Integrifolia Seed Oil,

Caprylic/Capric Triglyceride, Panthenol, Ceteareth-20, Salicylic Acid, PEG-100 Stearate,

Allantoin, Gluconolactone, Alpha-Glucan Oligosaccharide, Polymnia Sonchifolia Root

Juice, Maltodextrin, Lactobacillus, 4-Terpineol, Xanthan Gum, Sodium Hydroxide,

Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin
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