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L'biotica złuszczające maska na pięty, 1 para
 

Cena: 13,49 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 1 para

Producent L'BIOTICA

Rejestracja kosmetyk

Opis produktu
 

Opis produktu
L'biotica złuszczające maska na pięty, w postaci płatka nasączonego aktywnie działającym płynem. Aktywne kwasy usuwają martwy,
zrogowaciały naskórek, regenerują i wygładzają twardą skórę pięt. Produkt został wzbogacony o betainę, ekstrakty z limonki, borówki i
pomarańczy, które dodatkowo pielęgnują, wspomagają odnowę i wygładzają skórę pięt. Mentol zapewnia uczucie odświeżenia i
komfortu. Mocznik wykazuje silne działanie nawilżające i zmiękczające.
Maska na pięty to profesjonalny zabieg do samodzielnego wykonania w domu. Bezpieczny, prosty w wykonaniu oraz precyzyjny.
Wygodna aplikacja gwarantuje komfort użytkowania. Po kuracji złuszczającej pięty są odczuwalnie gładsze, miękkie i elastyczne.

Zastosowanie
Złuszczająca maska na pięty.

Składniki
Aqua, Alcohol Denat., Glycolic Acid, Lactic Acid, Isopropyl Alcohol, Urea, Propylene Glycol, PEG-60 Hydrogenated Castor Oil, Pyrus malus
(Apple) fruit extract, Citrus Aurantifolia (Lime) Fruit Extract, Mentha Piperita (Peppermint) Leaf Extract, Citrus Limon (Lemon) Fruit
Extract, Acer Saccharum (Sugar Maple) Extract, Vaccinium Myrtillus Fruit/Leaf Extract, Saccharum Officinarum (Sugarcane) Extract,
Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Fruit Extract, Betaine, Butylene Glycol, Parfum, Salicylic Acid, Menthol, disodium edta, Sodium
Hydroxide, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Limonene, Linalool, Geraniol, Citral, Cironellol.

Sposób użycia

Umyj i osusz stopy. Ostrożnie wyjmij produkt z opakowania i umieść nasączony płatek na pięcie.
Rozłóż nakładkę ochronną i owiń nią piętę z nasączonym płatkiem. Zabezpiecz materiał naklejką mocującą.
Pozostaw na piętach od 90 do 120 min., zależnie od kondycji pięt.
Usuń napiętki i zmyj pozostałość płynu ciepłą wodą. Skóra pięt zaczyna złuszczać się od 5 do 14 dni po użyciu.

Dodatkowe informacje
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Produkt do użytku zewnętrznego.
Używać tylko zgodnie z instrukcją.
Nie stosować na podrażnioną lub uszkodzoną skórę.
W trakcie procesu złuszczania unikać ekspozycji na słońce.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować dla dzieci poniżej 3 lat.
Używać bezpośrednio po otwarciu opakowania.
Nie stosować maski w razie nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.
Skóra pięt zaczyna złuszczać się od 5 do 14 dni po użyciu. W trakcie zabiegu nie należy używać pumeksu, tarki oraz innych
środków do usuwania odcisków. Długość procesu złuszczania zależy od kondycji skóry stóp przed zabiegiem.
Dla utrzymania efektu gładkich stóp zabieg można powtórzyć co 30 dni. Po zakończeniu złuszczania, dla utrwalenia efektu
zaleca się zastosowanie zmiękczających plastrów na pięty L’biotica.

 

Galeria
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