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Regenerum regeneracyjny peeling do ust 5g
 

Cena: 13,40 PLN

Opis słownikowy

Działanie nawilżające, odżywiające, pielęgnujące,
regenerujące, ujędrniające, wygładzające

Miejsce
stosowania

usta

Podmiot
odpowiedzialny

Aflofarm

Postać sztyft

Przeznaczenie pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry spękana, spierzchnięta

Opis produktu
 

Nawet do bardzo spierzchniętych ust.

Do nawet bardzo spierzchniętych ust. Dzięki drobinkom peelingującym z naturalnej krzemionki natychmiast wygładza skórę ust, silnie ją
nawilżając i odżywiając, przywraca jędrność, miękkość i gładkość.

delikatnie złuszcza naskórek, natychmiast wygładzając skórę ust
intensywnie regeneruje nawet bardzo spierzchniętą i popękaną skórę ust
mocno nawilża, wzmacniając barierę lipidową naskórka
zmiękcza naskórek, zapobiegając przesuszaniu
stymuluje procesy odnowy naskórka
chroni usta przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych
poprawia mikrokrążenie, naturalnie powiększając usta i uwydatniając ich kolor

Sposób użycia:

Wmasuj odpowiednią ilość peelingu w usta przy pomocy sztyftu, aż do uzyskania
pożądanego efektu. W razie potrzeby nadmiar zetrzyj. Aplikować bezpośrednio na powierzchnię ust.
Peeling można stosować codziennie.

Składniki

olej ze słodkich migdałów - nawilża skórę ust i zapobiega jej ponownemu przesuszeniu, poprawia jej elastyczność i ujędrnia
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masło z awokado - łagodzi podrażnienia oraz odżywia delikatną skórę ust
masło shea - regeneruje spierzchniętą i popękaną skórę ust oraz chroni przed działaniem czynników zewnętrznych

Składniki: Ethylhexyl Palmitate, Polyisobutene, Paraffin, Cera Microcristallina, BisDiglyceryl Polyacyladipate-2, Hydrogenated Coco-
Glycerides, Hydrated Silica, C30-45 Alkyl Methicone, Tocopheryl Acetate, C30-45 Olefin, Butyrospermum Parkii Butter, Parfum, Silica
Dimethyl Silylate, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Diethylhexyl Syringylidenemalonate, Persea Gratissima Fruit Extract, Caprylyl Glycol,
Glycine Soja Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Caprylhydroxamic Acid, Glycerin, Tocopherol, Beta-Sitosterol, Squalene

Regenerum regeneracyjny peeling do ust zostałstworzony na bazie naturalnych składników roślinnych, połączonych z wygładzającą
krzemionką. Dzięki jej zastosowaniu Regenerum delikatnie złuszcza naskórek, przygotowując go do przyjęcia substancji odżywczych:
oleju ze słodkich migdałów, masła z awokado oraz masła shea. Roślinne składniki zawarte w peelingu regenerują nawet mocno
spierzchniętą i popękaną skórę ust, sprawiając, że staje się miękka i gładka. Olej ze słodkich migdałów
nawilża i zmiękcza naskórek oraz wzmacnia jego barierę lipidową, zapobiegając przesuszeniu.

Dodatkowo ujędrnia usta, które stają się bardziej elastyczne i przyjemnie napięte. Masło z awokado łagodzi podrażnienia oraz
intensywnie odżywia skórę, a masło shea tworzy film lipidowy, który chroni usta przed negatywnym działaniem słońca, mrozu i wiatru.
Delikatny masaż drobinkami peelingującymi pobudza mikrokrążenie, dzięki czemu stymuluje procesy odnowy naskórka i
natychmiastowo wygładza usta, pozostawiając je jedwabiście gładkie.

Peeling jest idealny do pielęgnacji spierzchniętej skóry ust wymagającej regeneracji. Wygładza ją, przygotowując do aplikacji kolejnych
produktów takich jak błyszczyk czy pomadka. Dzięki temu kosmetyki łatwiej się rozprowadzają i dłużej pozostają na ustach. Forma
peelingu w sztyfcie sprawia, że jest wygodny i łatwy w użyciu.
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