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Balsam regenerujący do skóry suchej Seni Care 200 ml
 

Cena: 9,48 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Postać -

Producent TORUŃSKIE ZAKŁ.MAT.OPAT.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Balsam regenerujący do skóry suchej Seni Care intensywnie natłuszcza i wygładza skórę dając długotrwały efekt.
Polecany do codziennej pielęgnacji odwodnionej skóry, w tym u osób narażonych na skrajne przesuszenia z powodu długotrwałego
unieruchomienia. Przynosi ulgę skórze, zmniejszając jej szorstkość i likwidując nadmierne łuszczenie. Uzupełnia niedobory lipidów w
skórze i chroni przed szkodliwym wpływem środowiska.

 Składniki aktywne:

Biokompleks lniany – działa odżywczo, wzmacnia barierę hydrolipidową naskórka i podwyższa odporność skóry na czynniki drażniące.
  Pantenol - odpowiada za utrzymanie prawidłowego nawilżenia naskórka. Szczególnie ważny składnik w przypadku skóry łatwo
ulegającej podrażnieniom.
  Ekstrakt z nagietka - wspomaga proces gojenia się ran i stymuluje odbudowę naskórka. Działa regenerująco i nawilżająco.
  Masło kakaowe – posiada właściwości antyoksydacyjne. Wspomaga regenerację naskórka oraz działają hamująco na procesy zapalne.
Nawilża i uelastycznia skórę.
  Masło Shea – regeneruje i odżywia skórę. Łagodzi zmiany alergiczne i posiada właściwości ochronne.
  Olej Canola – natłuszcza, zmniejsz uczucie swędzenia i przesuszenia skóry.
  Oliwa z oliwek – koi i łagodzi podrażniony naskórek. Wzmacnia naturalną odporność skóry, likwiduje jej szorstkość.
  Olej ze złotej palmy - odżywia i przyspiesza regenerację tkanek.

Produkt przebadany dermatologicznie. Wegański - nie zawiera żadnych substancji pochodzenia zwierzęcego.
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Nanieś balsam na czystą i osuszoną skórę.
  Delikatnie rozprowadź i pozostaw do wchłonięcia.

Dlaczego wybrać specjalistyczne preparaty Seni Care?

Skóra wrażliwa, zwłaszcza skóra osób starszych lub używających środków chłonnych do nietrzymania moczu czy kału wymaga
odpowiedniej pielęgnacji. Szczególnej uwagi wymagają te partie ciała, które narażone są na stały kontakt z czynnikami drażniącymi
takimi jak mocz, kał, pot. Wyjątkowej ochrony potrzebują też miejsca, które najczęściej ulegają przesuszeniu i rogowaceniu – łokcie,
kolana i pięty.

 Producent:

TZMO SA
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