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Louis Widmer - Facial peeling - peeling do twarzy lekko
perfumowany 50ml
 

cena: 46,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria kosmetyk

Producent Louis Widmer

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

Facial Peeling zawiera niezwykle drobne granulki głęboko oczyszczające skórę. Żel łatwo się spłukuje. Doskonale redukuje zaskórniki i
inne niedoskonałości oraz poprawia efekty codziennej pielęgnacji skóry. Olejek zawarty w kombinacji składników aktywnych, zapewnia
delikatny peeling biologiczny, dopełniający dermatologiczne działanie granulek złuszczających.

Składniki aktywne:
Biostymulatory 2 % (kompleks aminokwasowy)
Mocznik 2 %
Panthenol 1 %
Granulki złuszczające 6,5 %
Pochodna olejku jojoba 0,8 %

Sposób użycia:
Przy skórze normalnej stosować od jednego do dwóch razy w tygodniu, delikatnie wmasowując w skórę. Przy skórze z
niedoskonałościami i nadmiarem sebum stosować od dwóch do trzech razy w tygodniu, wmasowując kolistymi ruchami. Pozostawić
chwilę na skórze, następnie spłukać dużą ilością letniej wody. Na koniec zastosować Facial Freshener – Tonik bez alkoholu, aby
oczyścić i odświeżyć skórę.

Uwaga:
Nie należy stosować w okolicyoczu. Unikać kontaktu z oczami
podczas spłukiwania. Facial Peeling nie jest zalecany osobom
z trądzikiem różowatym, zapaleniem skóry, cerą naczynkową,
podrażnioną lub poparzoną słońcem skórą.

Firma Louis Widmer powstała w Szwajcarii w 1960 roku. Została założona przez dermatologa Louisa Maxa Widmera. Jakość kremów
tej firmy jest doskonale znana i ceniona w wielu krajach. Kosmetyki wytwarzane są zgodnie z wytycznymi i podlegają najbardziej 
rygorystycznym normom jakości. Zanim produkt dotrze do sklepów, jest poddawany szczegółowym testom chemicznym,
analitycznym i mikrobiologicznym. Wszystko to sprawia że produkty firmy Louis Widmer są najwyższej jakości i wyróżniają się 
skutecznością i doskonałą tolerancją. Marka ta proponuje kosmetyki, które bardzo długo utrzymują wodę w naskórku i skórze
właściwej, są całkowicie hypoalergiczne i bezzapachowe. Można je polecić wszystkim osobom mającym problem ze skórą: bardzo
wrażliwą, alergiczną, atopową, z rumieniem czy też trądzikiem różowatym.

Podmiot odpowiedzialny:
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