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L'biotica maska do stóp regenerująca 32ml (skarpetki)
 

Cena: 12,46 PLN

Opis słownikowy

Działanie nawilżające, odżywiające, regenerujące,
wygładzające

Miejsce
stosowania

stopy, nogi

Podmiot
odpowiedzialny

L'biotica

Postać maska

Przeznaczenie pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry spękana, sucha, zrogowaciała

Opis produktu
 

Regenerująca MASKA DO STÓP w postaci skarpet nasączonych aktywnym kremem. Profesjonalny zabieg do samodzielnego wykonania
w domu.

Działanie:

Maska skutecznie regeneruje i zmiękcza suchą skórę stóp
Przywraca skórze stóp miękkość i zdrowy wygląd
Intensywnie nawilża i zabezpiecza przed rogowaceniem

Maska na bazie naturalnych składników- masła shea, jabłka oraz mięty wygładza i silnie regeneruje suchą, spękaną i zrogowaciałą skórę
stóp, znacząco poprawiając jej wygląd i kondycję. Skuteczne nawilża i odżywia nawet bardzo przesuszoną i zniszczoną skórę stóp.
Sprawia, że staje się gładka, miękka i zdrowa.

Dzięki nowoczesnej technologii substancje aktywne zawarte w masce są doskonale wchłaniane i wnikają nawet w głębokie warstwy
skóry. Maska w postaci skarpetek spełnia rolę filtra, który w połączeniu z ciepłotą ciała stopniowo uwalnia aktywne składniki i pomaga
wnikać im w głębokie warstwy skóry.

Efekt widoczny już po pierwszym użyciu- skóra stóp jest widocznie zregenerowana, nawilżona i gładka.

Dla utrzymania efektu zadbanych i gładkich stóp zabieg należy powtarzać 1-2 w tygodniu.

Dla uzyskania optymalnego efektu przed regeneracją zaleca się złuszczenie naskórka ZŁUSZCZAJĄCĄ MASKĄ DO STÓP L’biotica.
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Sposób użycia:

Umyj i osusz stopy.
Otwórz opakowanie. Włóż stopę. Dla lepszego efektu i komfortu zaleca się założyć dodatkowo bawełniane skarpetki.
Pozostaw na stopach ok. 25-40 minut, zależnie od kondycji stóp.
Zdejmij maskę, nadmiar aktywnego kremu delikatnie wmasuj w stopy. Nie ma potrzeby ponownego mycia stóp.
Przeznaczone do jednorazowego użycia. Rozmiar uniwersalny.
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