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LR ALOE VERA DERMAINTENSE INTENSYWNY KREM DO
WYMAGAJĄCEJ SKÓRY, 50ML
 

cena: 119,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria kosmetyk

Producent lr health&beauty

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

Czas realizacji zamówienia 3 dni robocze.

Aloe Vera DERMAINTENSE to intensywny krem do wymagającej skóry.

Innowacyjne rozwiązanie przeznaczone szczególnie do pielęgnacji skóry wrażliwej na twarzy i szyi, łokciach lub okolicach kolan.

Należy stosować miejscowo na partie skóry wymagających ochrony i pielęgnacji.

Aktywny kompleks B12 złożony z wybranych naturalnych substancji czynnych Aloe Vera, oleju z wiesiołka, ekstraktu z berberysu i
witaminy B12 doskonale pielęgnuje wymagającą, zaczerwienioną skórę.

Dermaintense należy nanosić na oczyszczoną skórę kilkakrotnie w ciągu dnia i dokładnie wmasować.

Aktywny kompleks:

• aloe Vera 20%
• olej z wiesiołka
• ekstrakt z berberysu
• witamina B12

Aloe Vera:
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jwst jedną z najstarszych i o najbogatszej tradycji roślin leczniczych świata. Dostarcza witamin A, C, E oraz witaminy z grupy B, a także
kwas foliowy i niacynę. Aktywuje systemy obronne organizmu. Wspomaga odnowę komórek. Działa antyoksydacyjnie, chroni serce i
naczynia krwionośne przed wolnymi rodnikami. Zawiera szeroki zestaw minerałów: wapń, sód, potas, mangan, chrom i cynk, dzięki
czemu poprawia kondycję fizyczną organizmu. Posiada mikroelementy i pierwiastki śladowe, takie jak: gal, tytan, które pełnią ważną rolę
w przemianie materii. Usprawnia pracę jelit, redukuje niepożądane bakterie i drożdże.

Aloe Vera ma działanie odkwaszające, oczyszczające, odtłuszczające i odtruwające organizm.

Olej z wiesiołka:

sekret niezwykle cennych właściwości oleju z wiesiołka polega na obecności dwóch bardzo ważnych nienasyconych kwasów
tłuszczowych: kwasu cis-linolowego i kwasu gamma-linolenowego (GLA). Organizm ludzki nie jest w stanie sam wytwarzać kwasu
linolowego, dlatego musi go otrzymywać wraz z pożywieniem. Olej z wiesiołka ma niezwykłe działanie lecznicze. Stosuje się w
miażdżycy. Chorobach krwi. Olej poprawia skład biochemiczny krwi. Zapobiega sklejaniu się i zagęszczaniu krwinek. Obniża wyłącznie
podwyższony poziom cholesterolu. Stosowany w chorobach skóry.

Ekstrakt z berberysu:

berberys pospolity zawiera aktywne substancje alkaloidy berberyny. Łagodzi zapalenie i infekcje układów moczowego, żołądkowo-
jelitowego i oddechowego oraz obszarów takich jak: zapalenie gardła, zapalenie zatok, nieżyt nosa, zapalenie oskrzeli i gruźlica, jak
również candida (drożdżyca) infekcje skóry. W stanach gorączkowych obniża gorączkę i wspomaga układ immunologiczny. Może też
mieć korzystne działanie na łuszczycę.

Witamina B12:

należy do witamin rozpuszczalnych w wodzie i jest skuteczna nawet w małych dawkach.
Zawiera elementy mineralne niezbędne dla organizmu. Bierze udział w przemianie węglowodanowej, białkowej, tłuszczowej i w innych
procesach. Ma działanie regenerujące nabłonek. Wpływa na energetyczną przemianę materii, dzięki czemu zapewnia aktywność, ma
wpływ na wzrost, pracę mięśni, ułatwia przemianę żelaza, tłuszczu.

Zalecenia:

• niewielkie zaczerwienienia,
• regeneracja naskórka,
• suche, szorstkie miejsca na skórze,
• wrażliwe, zrogowacone partie skóry.

Wskazówki:

• nanosić miejscowo na oczyszczoną skórę,
• konsystencja kremu-maści,
• nakładać kilkakrotnie w ciągu dnia lub według potrzeb,
• nie zawiera substancji zapachowych.

Skład:

20% Aloe Vera, ekstrakt z berberysu, olej z wiesiołka, witamina B12. Bez parabenów i oleju mineralnego. Bez perfum. Sprawdzona
tolerancja skóry.
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Oświadczenie:

Producent nie gwarantuje, że dla każdej osoby przyjmującej preparat będzie wykazywał on skuteczność działania przedstawioną w
powyższym opisie.
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