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MAGIC FOOT PEEL, 7-DNIOWA KURACJA NA STOPY,
ZESTAW 3 ZABIEGI
 

cena: 141,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria kosmetyk

Producent Baylla

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

ZESTAW PROMOCYJNY 3 X MAGIC FOOT PEEL W NAJLEPSZEJ CENIE . ZAPRASZAMY.

PROMOCJA TRWA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW 

7- dniowa kuracja dla stóp zawiera aktywny kompleks na bazie kwasów owocowych, który złuszcza nadmiernie zrogowaciały naskórek.
Wspomaga odnowę i wygładzenie skóry stóp. Zaletą kosmetyku jest wpływ kwasów o działaniu złuszczającym. Odpowiedzialne są za to
kwasy: glikolowy, mlekowy, salicylowy, cytrynowy i mocznik.

Dodatkową zaletą jest regulacja cyklu złuszczania naskórka.
Sprawia to, że skóra nie potrzebuje częstych zabiegów kosmetycznych, a co więcej, nie wraca do wcześniejszej zrogowaciałej postaci.

Zastosowanie kosmetyku Magic Foot Peel pozwala nie tylko oszczędzić czas, ale również sprawnie nim gospodarować. Wygodne w
użyciu skarpetki, założone na około 90- 120 minut pozwalają na relaks, lub wykonanie dodatkowych czynności domowych. Kolejne dni
to czas samoistnego złuszczania naskórka i doprowadzanie stóp do gładkiej postaci. Po 7 dniach znikają uporczywe nagniotki i
zrogowacenia naskórka, a przez kolejne 6-7 tygodni zachowują piękny i zdrowy wygląd.

Zawarte środki nawilżające powodują, że skóra nie będzie przesuszona po złuszczeniu, ale miękka i delikatna. Wpływ na to mają
kolagen, kwas hialuronowy, wyciąg z aloesu oraz ekstrakt z ogórka.

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA MAGIC FOOT PEEL:

rezultaty widoczne już po 7 dniach
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efekt elastycznej i gładkiej skóry utrzymuje się od 6-7 tygodni
wygodne i proste zastosowanie
uniwersalny kosmetyk dla kobiet i mężczyzn
leczniczy wpływ na skórę stóp, ponieważ regulują proces rogowacenia oraz - zmniejszenia grubości zrogowaciałego naskórka
prawidłowe zastosowanie kosmetyku zgodnie z instrukcją, daje pełne bezpieczeństwo.
nie ma ryzyka nadmiernego złuszczenia, powstania pęcherzy, czy odparzeń.

WŁAŚCIWOŚCI:

Łagodnie i skutecznie usuwa:
zrogowaciały, suchy naskórek, • stwardniałe odciski,
uporczywe małe nagniotki.
Zapewnia gładką, elastyczną, zdrową skórę stóp.

SPOSÓB UŻYCIA:

Przeciąć wzdłuż linii na produkcie,
Nałożyć produkt na stopy, w taki sposób jak skarpety,
Oderwać zabezpieczenie i przykleić tak, aby produkt był dopasowany do stopy,
Nałożyć skarpety w celu utrzymania komfortu i ciepła,
Produkt pozostawić na stopach 90 - 120 min.,
Po upływie dwóch godzin zdjąć folię zabezpieczającą i usunąć pozostałości produktu ciepłą wodą,
Przez pierwsze trzy dni po zabiegu skóra jest przesuszona i szorstka (nie należy wspomagać dodatkowo złuszczania, nie stosować
tarek, pumeksów itp.),
Od 3 do 7 dnia po aplikacji dochodzi do widocznego złuszczenia pogrubionej i zrogowaciałej skóry.

SKŁAD:

Water, Collagen, Sodium Hyaluronate , Aloe Barbadensis Leaf Extract, Propylene Glycol, Glycolic Acid, Lactic Acid, Isopropanol, Glycerin,
1.3 Butylene Glycol, Methyl Gluceth-20, Cucumber Extract, Sodium Lactate, Salicylic Acid, Xanthan Gum, Polysorbate-20,
Methylisothiazolinone, Citric Acid, Dipotassium Glycyrrhizate, Malic Acid, Urea, Citrus medica Limonum Fruit Extract, Trehalose,
Hederahelix Extract, Phenoxyethanol, Rosemary Extract, Poly quaternium-10.

Środki ostrożności:

Nie stosować u pacjentów: z niedoborem G6PG (niedokrwistość), w ciąży, zespołem Rey’a, uczulonych na salicylany, chorych na
cukrzycę. Unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi. Chronić przed światłem i wysoką temperaturą.
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