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DEMOXOFT Lipożel 15 ml
 

Cena: 36,99 PLN

Opis słownikowy

Producent VERCO

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Demoxoft
Lipożel do specjalistycznej ochrony i pielęgnacji powiek.
- pomaga w usuwaniu zalegających zanieczyszczeń i wydzieliny na powiekach i brzegach powiek
- łagodzi objawy podrażnienia wywołane przez różne czynniki zewnętrzne (takie jak np. nużeńce)
- nawilża wrażliwą skórę powiek i skutecznie pobudza procesy regeneracyjne
- niweluje nieprzyjemne odczucie związane z wysuszeniem i uszkodzeniem naskórka

Składniki/Substancje aktywne:
Aqua, Biosaccharide Gum-1, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Panthenol, Aloe Barbadensis, Hialuronian Sodu, Salvia Lavandulaefolia Oil,
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Triethanolamine, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Tetrasodium Glutamate Diacetate.

Sposób użycia:
Demoxoft Lipożel należy stosować głównie na noc, najlepiej bezpośrednio przed snem. Na zamknięte i dokładnie oczyszczone powieki
nanieść niewielką ilość preparaty a następnie kolistymi ruchami (w kierunku: od kącika oczu na zewnątrz) delikatnie rozprowadzić na
całej powierzchni powiek. Po przebudzeniu powieku oraz ich przegi należy oczyścić uzywając preparatu Demoxoft płyn lub chusteczek
Demoxoft Clean. Stosowanie tych preparatów można powtarzać kilka razy dziennie. W celu osiągnięcia dobrych rezultatów
rekomendowane jest stosowanie preparatu przez 6 tygodni.
Przeznaczenie:
Polecany jest do specjalistycznej ochrony i pielęgnacji powiek w przypadku takich objawów jak świąd i podrażnienie wywołanych przez
różne czynniki zewnętrzne (takie jak np. nużeńce). Aloes łagodzi świąd i pieczenie towarzyszące stanom zapalnym. D-panthenol
(prowitamina B5) przyspiesza procesy regeneracji naskórka i łagodzi podrażnienia. Fucocert wraz z kwasem hialuronowym tworzą
warstwę ochronną i zapewniającą kompleksowe nawilżanie podrażnionej skóry. Olivem 1000 oparty na ennych właściwościach oliwy z
oliwek wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry.

Warunki przechowywania:
Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w sposób
niedostępny dla małych dzieci.
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Uwaga! Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
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