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Demoxoft Plus Lipożel do specjalistycznej ochrony i
pielęgnacji powiek 15ml
 

Cena: 24,29 PLN

Opis słownikowy

Miejsce
stosowania

oczy, powieki

Podmiot
odpowiedzialny

Verco

Postać żel

Typ produktu kosmetyk

Opis produktu
 

Skład według INCI

Aqua, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Hydroxyethyl Acrylate/ Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Panthenol, 4-Terpinelol,
Salvia Lavendulaefolia Leaf Oil, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Sodium Hialuronate, Glycerin, Biosaccharide Gum-1, Phenethyl
Alcohol, Caprylyl Glycol, Acrylates/ C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Polysorbate 60, Sorbitan Isostearate, Triethanolamine,
Tetrasodium Glutamate Diacetate, Glyceryl Caprylate, Sodium Levulinate, Sodium Anisate, D- Limonene, Linalool.

Właściwości Demoxoft Plus Lipożel:

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.
Demoxoft Plus Lipożel zawiera aloes, który 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 zapewniają kompleksowe nawilżenie podrażnionej skóry.
Olivem® 1000 oparty na cennych właściwościach oliwy z oliwek wzmacnia naturalna barierę ochronną skóry.
Demoxoft Plus Lipożel zawiera: olejek z szałwii hiszpańskiej oraz terpinen-4-ol z olejku z drzewa herbacianego.
Skład specjalnie opracowany z myślą o higienie i pielęgnacji powiek przez osoby, u których stwierdzono lub podejrzewa się
obecność nużeńców.
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Składniki aktywne:

D-panthenol
Terinen-4-ol z olejku z drzewa herbacianego
Olejek z szałwii hiszpańskiej
Wyciąg z aloesu
Kwas hialuronowy
Olejek z szałwii hiszpańskiej
Fucocert®
Olivem® 1000

Przeznaczenie

Do oczyszczania i pielęgnacji powiek przez osoby, u których stwierdzono lub podejrzewa się obecność nużeńców.

Stosowanie

Demoxoft Lipożel należy stosować głównie na noc, najlepiej bezpośrednio przed snem.

Na zamknięte i dokładnie oczyszczone powieki nanieść niewielką ilość preparatu a następnie kolistymi ruchami (w kierunku: od
kącika oczu na zewnątrz) delikatnie rozprowadzić na całej powierzchni powiek.
Po przebudzeniu, powieki oraz ich brzegi należy oczyścić używając preparatów Demoxoft do specjalistycznej pielęgnacji i
oczyszczania podrażnionej skóry powiek.

W celu osiągnięcia dobrych rezultatów rekomendowane jest stosowanie preparatu Demoxoft Plus Lipożel przez okres 6 tygodni.

W razie potrzeby można przedłużyć stosowanie Demoxoft Plus Lipożel.

Uwagi

Testowany okulistycznie.
Produkt hipoalergiczny.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.apte.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

