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BANDI MEDICAL EXPERT ANTI ACNE SKONCENTROWANA
AMPUŁKA ANTYTRĄDZIKOWA
 

cena: 45,00 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

2% kwas salicylowy + olejek z drzewa herbacianego

* zredukowane i wyciszone zmiany trądzikowe,

* złagodzone stany zapalne skóry,
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* głęboko oczyszczone ujścia gruczołów łojowych,

* zredukowane zaskórniki,

* zmniejszone przebarwienia potrądzikowe.

Preparat o wysokim stężeniu substancji aktywnych przeznaczony dla skór silnie zanieczyszczonych oraz w przypadku
aktywnego trądziku pospolitego. Płynna formuła ampułki zapewnia doskonałą penetrację i silne działanie zastosowanego w niej kwasu
salicylowego i olejku z drzewa herbacianego. Preparat głęboko oczyszcza ujścia gruczołów łojowych, hamując powstawanie
zaskórników i niedoskonałości, normalizuje ilość wydzielanego sebum, zapobiegając nadmiernemu łojotokowi oraz wyrównuje koloryt
i strukturę cery.

Przeciwwskazania:

Ekspozycja na słońce i promieniowanie UV

Nadwrażliwość na którykolwiek za składników preparatu.

Składniki aktywne: 
kwas salicylowy , olejek z drzewa herbacianego

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

Stosowanie:

Stosuj codziennie na noc (z wyjątkiem dni, w których aplikujesz Peeling kwasowy antytrądzikowy). Unikaj kontaktu preparatu z oczami i
błonami śluzowymi.
Nałóż kilka kropli preparatu na dłoń i rozprowadź na skórze twarzy omijając okolice oczu. Najlepsze rezultaty przynosi przy
jednoczesnym stosowaniu pozostałych produktów z linii Anti-Acne.

INCI

Propylene Glycol, Dimethyl Isosorbide, Aqua/Water, Polysorbate-20, Salicylic Acid,

Polyacrylate Crosspolymer-6, 4-Terpineol, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium

Hydroxide
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