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DR MICHAELS ODŻYWKA REGENERUJĄCA DO SKÓRY, 200
ML
 

cena: 179,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria kosmetyk

Producent DR MICHEALS

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

DR MICHAELS ODŻYWKA REGENERUJĄCA DO SKÓRY dzięki unikalnemu połączeniu naturalnych składników głęboko penetruje skórę,
poprawiając jej stan nawilżenia, natłuszczenia, elastyczność i sprężystość. Powoduje wygładzenie skóry oraz redukcję przebarwień.
Preparat działa wspomagająco przy pielęgnacji skóry ze zmianami łuszczycowymi.

Preparat przyjazny w użyciu. Nie zawiera sterydów.

STOSOWANIE:

SKÓRA GŁADKA:

Skórę należy przemyć żelem, osuszyć ręcznikiem, a następnie posmarować maścią.

Odczekać 3-10 minut w celu wchłonięcia się maści, po czym nałożyć odżywkę regenerującą do skóry.
Pozostawić na kilka minut, aż do wchłonięcia ( nie zmywać ).
Odżywkę regenerującą do skóry stosować dwa razy dziennie – rano i wieczorem.

Może być używana również do kąpieli, dodając 10 ml do wody.

OWŁOSIONA SKÓRA GŁOWY:

Zmiany skórne posmarować wieczorem Odżywką regenerującą do skóry ( nie myć głowy przed zastosowaniem).
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Pozostawić na noc.
Rano umyć głowę żelem i spłukać ciepłą wodą.
Włosy suszyć w niezbyt wysokiej temperaturze.

Zalecany czas kuracji: 4-6 tygodni

Po ustąpieniu zmian łuszczycowych, wskazana jest dalsza pielęgnacja skóry 2 - 3 razy w tygodniu przy użyciu Odżywki regenerującej do
skóry Dr Michaels.

INFORMACJE DODATKOWE:

W celu wykluczenia reakcji alergicznych, preparat należy zastosować na niewielkiej powierzchni ciała zgodnie z podanym
sposobem użycia. Obserwować do 48 godzin, czy nie pojawią się zmiany skórne, świadczące o nadwrażliwości na składniki
preparatu.

Nie stosować na skórę twarzy i narządów płciowych.

Nie stosować u dzieci poniżej 3 roku życia.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30˚C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Przez 3 godziny od zastosowania preparatu unikać przebywania na słońcu.

Przy wystąpieniu nagłego świądu, zaczerwienienia skóry, preparat należy zmyć i skontaktować się z lekarzem.
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