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SWEDERM Lerosett 70ml
 

Cena: 64,99 PLN

Opis słownikowy

Producent Swederm

Rodzaj rejestracji

Opis produktu
 

SWEDERM LEROSETT

SKŁADNIKI AKTYWNE:
Marokańska glinka Ghassoul-Jest to naturalny składnik bogaty w związki mineralne (krzemionkę, związki glinu, magnezu, żelaza, wapnia
i sodu), ma działanianie antybakteryjne, ściągające, seboregulujące.
woda destylowana

DZIAŁANIE:
Dzięki obecności naturalnej, marokańskiej glinki Ghassoul, maska ma działanie antybakteryjne, ściągające i regulujące pracę gruczołów
łojowych. Produkt przyspiesza gojenie się zmian trądzikowych. Lerosett może być stosowany punktowo na zmiany skórne lub na całą
powierzchnię skóry twarzy.
Cząsteczki maski LEROSETT są naturalnie jonowe (naturalny ładunek elektrostatyczny). Po aktywacji przez wodę LEROSETT działa jako
(- naładowany) magnes statyczny, przyciągając (+ naładowane) zanieczyszczenia powodujące pryszcze (takie jak martwe komórki
naskórka i toksyny) . Glinka LEROSETT może wchłonąć więcej zanieczyszczeń ze skóry, ponieważ w samej glinie nie ma żadnych
zanieczyszczeń. Ewentualne dodatki roślinne lub inne chemikalia pokryłyby cząsteczki gliny, zanim zdążyłaby się związać i usunąć
zanieczyszczenia oraz nadmiar sebum ze skóry. To jest powód, dla którego czujesz, że maska działa nawet przy użyciu cienkiej warstwy
i jest skuteczniejsza niż inne maski z glinki dostępne na rynku.

SPOSÓB UŻYCIA:
Stosowany regularnie jako maseczka lub kuracja punktowa skutecznie uwalnia skórę z wszelkich niedoskonałości, łagodzi zakażenia,
zwęża pory oraz normalizuje pracę gruczołów łojowych. Sprawia, że twarz się nie świeci a ilość sebum jest zrównoważona.Nie ma
ograniczeń wiekowych. Jest idealna na pierwsze zmiany trądzikowe w młodym wieku.
Stosuj LEROSETT na dokładnie umytą i osuszoną skórę. Nałóż maseczkę na problematyczne i przetłuszczające się obszary skóry
twarzy, omijając okolice oczu. Zmyj po 10-20 minutach, a następnie zaaplikuj preparat nawilżający. Preparat można także stosować
punktowo i zmyć po wspomnianym czasie lub pozostawić na noc.
Pamiętaj o porządnym nawilżeniu skóry po zmyciu maski LEROSETT. To również element kuracji gdyż gdy jest odpowiednio nawilżona
sebum dostaje sygnał, że jest chroniona i zmniejsza się jego ilość. Glinki stosowane w dużej częstotliwości mogą powodować
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 przesuszenie skóry, dlatego w celu uzyskania zadowalających efektów należy łączyć stosowanie maski Lerosett z pielęgnacją
nawilżającą i wzmacniającą barierę lipidową (np. swederm® FACE CREAM, swederm® BOOSTER lub swederm® ELIXIR).
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