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Sylveco Lipidowy płyn micelarny, 200ml
 

Cena: 19,32 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Postać -

Producent SYLVECO

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Wyjątkowo delikatny i jednocześnie skuteczny, hypoalergiczny preparat, który dokładnie oczyszcza skórę. Zawiera ekstrakt z kwiatów
lipy szerokolistnej, który wykazuje działanie nawilżające i osłaniające, zwiększa elastyczność i sprężystość oraz odporność skóry na
utratę wody. Ponadto wyciąg ten polecany jest w pielęgnacji oczu, łagodzi podrażnienia i koi zaczerwienioną skórę. Delikatny składnik
myjący pozwala łatwo usuwać nawet intensywny i wodoodporny makijaż. Po zastosowaniu kosmetyku skóra pozostaje gładka, czysta i
świeża.

Lipa szerokolistna (łac. Tilia Platyphyllos). To długowieczne drzewo może żyć nawet do 500 lat. Charakteryzuje się dużymi, sercowatymi
liśćmi oraz żółtymi kwiatostanami, które w okresie kwitnienia wydzielają piękny, słodki zapach. Ekstrakt z kwiatów lipy zawiera spore
ilości związków śluzowych o właściwościach osłaniających i nawilżających. Ponadto w składzie znajdują się także witaminy
(szczególnie C i PP), flawonoidy (przeciwutleniacze) i sole mineralne. Lipa działa łagodząco i kojąco na podrażnienia skóry wokół oczu.
Odwar stosuje się w celu wzmocnienia cebulek włosowych, także przy łysieniu androgennym.
Aloes zwyczajny (łac. Aloe vera). Od wieków aloes był stosowany miejscowo do przemywania skóry, a doustnie jako środek
oczyszczający. Dziś, oprócz tradycyjnych zastosowań, ludzie piją sok z aloesu w przypadku wielu problemów ogólnoustrojowych i w
celu wzmocnienia organizmu. W składzie soku znajduje się naturalny kwas salicylowy, ponadto aloes wykazuje działanie łagodzące,
regenerujące komórki całego organizmu. Miejscowo żel aloesowy przykłada się na skórę po opalaniu i wszelakie zmiany skórne.
Hydrolizowane proteiny owsa - uzyskiwane z ziarna owsa zwyczajnego. Zawierają m.in. globuliny (awenalina), prolaminy (gluten),
gluteliny (awenina), miozynę, wolne aminokwasy (w szczególności glutaminę, prolinę). Mają zdolność przenikania przez warstwę rogową
skóry, gdzie wiążą wodę. Wykazują działanie ochronne, zmiękczające i wzmacniające.

Składniki

Aqua
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Tilia Platyphyllos Flower Extract
Decyl Glucoside
Glycerin
Panthenol
Allantoin
Hydrolyzed Oats
Aloe Barbadensis Leaf Extract
Lactic Acid
Phytic Acid
Benzyl Alcohol
Dehydroacetic Acid

Rodzaj przechowywania

Przechowywać w temperaturze otoczenia

Przygotowanie i stosowanie

Sposób użycia: Preparat nanieść na płatek kosmetyczny i delikatnie przetrzeć skórę twarzy, szyi i dekoltu. Aby usunąć makijaż oczu, na
zamkniętej powiece przytrzymać nasączony płatek i ściągnąć w kierunku rzęs. W razie potrzeby czynność powtórzyć.

 Producent:

Sylveco
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