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L'biotica maska do stóp złuszczająca 40ml (skarpetki)
 

Cena: 14,06 PLN

Opis słownikowy

Działanie pielęgnujące, regenerujące, wygładzające,
złuszczające

Miejsce
stosowania

stopy, nogi

Podmiot
odpowiedzialny

L'biotica

Postać maska

Przeznaczenie pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry szorstka, zrogowaciała

Opis produktu
 

Złuszczająco-pilingująca MASKA NA STOPY w postaci skarpet wypełnionych aktywnie działającym płynem. Profesjonalny zabieg do
samodzielnego wykonania w domu.

Działanie:

Maska na bazie aktywnych kwasów roślinnych skutecznie usuwa martwy, zrogowaciały naskórek.
Normalizuje cykl złuszczania, wspomaga odnowę, regeneruje i intensywne wygładza skórę stóp
Regularnie stosowana zapobiega powstawaniu silnych zrogowaceń.

Maska na bazie aktywnych kwasów roślinnych skutecznie usuwa martwy naskórek, odciski oraz wszelkie zgrubienia i zrogowacenia
skóry stóp.

Oprócz działania złuszczającego maseczka pielęgnuje i regeneruje skórę stóp dzięki zawartości mocznika, ekstraktu z owoców papai
oraz cytryny. Wyciąg z rumianku delikatnie koi świeżo złuszczoną i odnowioną skórę. Po kuracji złuszczającej stopy są idealnie gładkie,
miękkie i delikatne.

Odciski i zrogowacenia zaczynają złuszczać się od 4 do 10 dni po użyciu. W trakcie zabiegu nie należy używać pumeksu, tarki oraz
innych środków do usuwania odcisków. Długość procesu złuszczania zależeć będzie kondycji skóry stóp przed zabiegiem.

Dla utrzymania efektu gładkich stóp zabieg można powtórzyć co 30dni.

Po ZAKOŃCZENIU ZŁUSZCZANIA dla utrwalenia efektu zaleca się zastosowanie REGENERUJĄCEJ MASKI DO STÓP L’biotica.
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Sposób użycia:

Umyj i osusz stopy.
Przetnij opakowanie wzdłuż przerywanej linii. Włóż stopę. Dla lepszego efektu i komfortu zaleca się założyć dodatkowo
bawełniane skarpetki.
Pozostaw na stopach od 60 do 90 min, zależnie od kondycji stóp.
Usuń maskę i zmyj pozostałość płynu ciepłą wodą. Obumarły naskórek zacznie się złuszczać po ok 4-5 dniach.
Przeznaczone do jednorazowego użycia. Rozmiar uniwersalny.
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