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ZESTAW DR MICHAELS NA ŁUSZCZYCĘ STÓP I DŁONI -
MYDŁO 100 G, MAŚĆ 50 G , ODŻYWKA 200 ML
 

cena: 352,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria kosmetyk

Producent DR MICHEALS

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

ZESTAW DR MICHAELS NA ŁUSZCZYCĘ STÓP I DŁONI

DR MICHAELS MYDŁO jest to mydło do codziennej pielęgnacji skóry wrażliwej, polecane dla osób dotkniętych zmianami łuszczycowymi,
atopowym zapaleniem skóry, egzemą, pokrzywką. Szczególnie wskazane w przypadku zmian na dłoniach. Opracowane na bazie
naturalnych olejków eterycznych z dodatkiem witaminy E. Mydło dzięki unikalnej formule, ogranicza świąd, odżywia skórę, jednocześnie
myjąc ją i pielęgnując. Zapobiega przesuszeniu i nadmiernej szorstkości skóry.

Przeprowadzone obserwacje dowiodły, że zawarte w produkcie składniki wykazują dużą skuteczność w procesie gojenia i regeneracji
skóry.

Preparat przyjazny w użyciu. Nie zawiera sterydów.

Stosowanie:

Mydło należy stosować tak często, jak wymaga tego codzienna pielęgnacja ciała, bez konieczności używania mydła tradycyjnego.
Mydła nie należy używać zamiast żelu myjącego i toniku odżywczo-regeneracyjnego Dr Michaels.

Skład:

WATER, SODIUM PALMITATE, SODIUM COCOATE, WHEATGERM OIL, GLYCERIN, SODIUM CHLORIDE, VITAMIN E, TETRASODIUM EDTA,
SODIUM ETIDRONATE, LAVENDER OIL, SWEET ALMOND OIL , EVENING PRIMROSE OIL, AVOCADO OIL, CHAMOMILE OIL.

DR MICHAELS MAŚĆ przeznaczona do pielęgnacji skóry, przede wszystkim ze zmianami łuszczycowymi, atopowym zapaleniem skóry
oraz egzemą. Wyprodukowana na bazie naturalnych składników, zawiera wiele olejków eterycznych i wyciągów z ziół.
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Preparat przyjazny w użyciu. Nie zawiera sterydów.

Stosowanie:

OSOBY Z ŁUSZCZYCĄ SKÓRY TWARZY I NARZĄDÓW PŁCIOWYCH:

Na skórę należy nanieść cienką warstwę maści, odczekać 3-10 minut w celu jej wchłonięcia.

OSOBY Z ATOPOWYM ZAPALENIEM SKÓRY/EGZEMĄ:

Na skórę nanieść cienką warstwę maści, odczekać 3-10 minut w celu wchłonięcia się maści, po czym nałożyć odżywkę regenerującą do
skóry Dr Michaels.

Odżywkę pozostawić na kilka minut, aż do wchłonięcia ( nie zmywać ).

Stosować 2 razy dziennie – rano i wieczorem.

Skład:

PARAFFINUM LIQUIDUM, PARAFFINUM WAX, POTATO STARCH, ZINC OXIDE SALICILIC ACID, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS ( SWEET
ALMOND) OIL, SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL, PERSEA GRATISSIMA (AVOCADO) OIL, DAUCUS CAROTA SATIVA (
CARROT) SEED OIL, CALENDULA OFFICINALIS, FLOWER EXTRACT, CITRUS SINENSIS (ORANGE) OIL, TRITICUM VULGARE (WHEAT)
GERM OIL, PRUNUS ARMENIACA (APRICOT) KERNEL OIL,

LAVANDULA AUGUSTIFOLIA (LAVENDER) OIL, SANTALUM ALBUM (SANDALWOOD) OIL, POGOSTEMON, CABLIN (PATCHOULI) OIL,
EMU OIL, CITRUS AURANTIUM SSP. BERGAMIA (BERGAMOT, NPT) OIL, ROSMARINUS OFFICINALIS ( ROSEMARY) OIL, PELARGONIUM
GRAVEOLENS (GERANIUM) OIL, OENOTHERA BIENNIS (EVENING PRIMROSE) OIL, EUCALYPTUS GLOBULUS LEAF OIL, PINUS
SYLVESTRIS (PINE NEEDLE) OIL, CHAMOMILLA RECUTITA (MATRICARIA) FLOWER OIL, COMMIPHORA MYRRHA OIL, CITRUS
AURANTIUM SSP. AMARA (NEROLI) OIL

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 u dzieci poniżej 3 roku życia.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚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.

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.
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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).

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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