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BANDI MEDICAL EXPERT ANTI ROUGE PEELING KWASOWY
NA NACZYNKA
 

cena: 54,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria kosmetyk

Producent bandi

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

Preparaty serii anti rouge z uwagi na wysoką zawartość substancji aktywnych: witamina PP, witamina K, kwas laktobionowy,
gukonolakton są polecane do zaawansowanej pielęgnacji wymagającej cery naczynkowej. Ich wpływ na skórę jest związany z
hamowaniem tworzenia teleangiektazji oraz uszczelnieniem ochronnej bariery naskórkowej co ogranicza powstawanie rumienia i
podrażnień.

Wskazania do stosowania:

cera naczynkowa, skłonna do przetrwałego rumienia i podrażnień,
trądzik różowaty.

Efekty stosowania serii anti rouge:

zmniejszone objawy rumienia i pieczenia skóry,

wyciszone stany zapalne,

wygładzona i wzmocniona skóra,

zmniejszona widoczności naczynek,

złagodzone objawy trądziku różowatego,

10% kwas laktobionowy, glukonolakton:
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* dogłębnie i silnie odnowiona skóra naczyniowa,

* odświeżona i rozświetlona cera,

* zmniejszona widoczność naczynek i pajączków naczyniowych,

* złagodzony rumień i stany zapalne skóry,

* wygładzona cera i wyrównany koloryt

Innowacyjny preparat przeznaczony do eksfoliacji cery naczynkowej. Dzięki zastosowaniu polihydroksykwasów łagodnie oddziałuje na
skórę i jest odpowiedni do pielęgnacji nawet najbardziej wrażliwych cer. Poprzez delikatne działanie złuszczające i silne właściwości
antyoksydacyjne preparat odświeża, rozświetla i przywraca blask skórze. Skłonność do
wiązania cząsteczek wody przez glukonolakton i kwas laktobionowy skutkuje również zwiększeniem stopnia nawilżenia skóry i redukcją
jej szorstkości.

Stosowanie:

Stosuj kilka kropli, omijając okolice oczu min. 3 x w tygodniu na noc. Unikaj kontaktu preparatu z oczami i błonami śluzowymi. W okresie
zwiększonego nasłonecznienia, na dzień stosuj ochronę UV.
Najlepsze rezultaty przynosi przy jednoczesnym stosowaniu pozostałych
produktów z linii Anti-Rouge.

Przeciwwskazania:

Ekspozycja na słońce i promieniowanie UV

Nadwrażliwość na którykolwiek za składników preparatu.

Składniki aktywne:

glukonolakton , kwas laktobionowy

INCI

Aqua/Water, Gluconolactone, Propylene Glycol, Lactobionic Acid, Propylene Glycol,

Xanthan Gum, Sodium Hydroxide
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