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MUSTELA MATERNITE krem przeciw rozstępom
bezzapachowy 150 ml
 

Cena: 68,99 PLN

Opis słownikowy

Producent LABORATOIRES EXPANSCIENCE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Mustela Maternite Krem przeciw rozstępom. Wersja bez zapachu.
Zapobiega powstawaniu rozstępów.

Składniki/Substancje aktywne:
Główne składniki czynne pochodzenia naturalnego:

Peptydy awokado: łagodzą uczucie napięcia skóry, która jest elastyczna i przygotowana na zachodzace zmiany
Arabinogalaktan: poprawiają elastyczność i sprężystość skóry.
Perełkowiec japoński i oligoelementy: stymulują odnowę komórkową.
Wosk pszczeli i Masło shea: nawilżają skórę i pozostawiają ją miękką
Peptydy awokado: łagodzą podrażnienia i zmniejszają reaktywność skóry.

0% parabenów, ftalanów, fenoksyetanolu, chlorfenezyny.

Wysoka tolerancja i hipoalergiczna formuła. Produkt przetestowany pod kontrolą dermatologów i ginekologów, aby zagwarantować
optymalne bezpieczeństwo dla Ciebie i Twojego dziecka.

Można stosować w czasie laktacji, zachowując zasady higieny przed podaniem dziecku piersi (sutki czyste i wolne od kremu).

Sposób użycia:
Nakładaj rano i wieczorem na skórę brzucha, piersi, bioder i ud. Masuj do momentu całkowitego wchłonięcia się kremu.

Ze względu na bogatą zawartość naturalnych gum w czasie aplikacji Kremu przeciw rozstępom mogą tworzyć się małe grudki,
szczególnie na skórze bardzo suchej. Aby tego uniknąć, starannie wmasuj krem w skórę natychmiast po aplikacji.
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 W przypadku porodu przez cesarskie cięcie odczekaj kilka tygodni, zanim zaczniesz wmasowywać produkt w strefie blizny.

Czas stosowania:
- Zapobiegawczo stosuj krem od początku ciąży do końca pierwszego miesiąca po porodzie.
- W przypadku powstających rozstępów nakładaj krem, wmasowując go miejscowo w skórę od momentu pojawienia się zmian przez
kolejne 2 do 3 miesięcy.

Przyjemność stosowania
Dzięki delikatnie rozpływającej się konsystencji, a także subtelnej, niedrażniącej nucie zapachowej aplikacja Kremu przeciw rozstępom
zmienia się w prawdziwą chwilę przyjemności. Krem szybko się wchłania w naskórek i pozostawia skórę jedwabistą i miękką.

Dla osób o najwrażliwszym powonieniu w sprzedaży dostępna jest również wersja bez zapachu.

Produkt oferowany w tubkach o pojemności 150 ml i 250 ml.

Przeznaczenie:
Dzięki formule opracowanej specjalnie dla kobiet w ciąży Krem przeciw rozstępom Mustela sprzyja zapobieganiu oraz redukcji
pojawiających się rozstępów dzięki innowacyjnemu połączeniu składników czynnych naturalnego pochodzenia:
- Opatentowana receptura zapobiega rozstępom i stymuluje produkcję włókien podtrzymujących skórę. Pozwala to zwiększyć
elastyczność i sprężystość skóry: wskutek tego jest ona odporniejsza na działanie czynników powodujących tworzenie się rozstępów.
Produkt błyskawicznie koi i trwale odżywia skórę dzięki zawartości peptydów awokado i nawilżającego masła shea.

Uwaga! Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
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