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Regenerum serum regenerujące do pięt 30g
 

Cena: 17,40 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Aflofarm

Postać serum

Typ produktu kosmetyk

Opis produktu
 

Regenerum regeneracyjne serum do pięt intensywnie pielęgnuje i regeneruje suchą, zniszczoną i zgrubiałą skórę pięt. Dzięki wysokiej
zawartości składników aktywnych chroni ją przed pękaniem oraz przywraca miękkość, gładkość i elastyczność.

Wysoka zawartość mocznika (stężenie 10%) sprawia, że Regenerum do pięt doskonale zmiękcza i nawilża naskórek. Kompleks witamin
A, E i F intensywnie odżywia zniszczoną skórę oraz działa naprawczo, przywracając jej gładkość i elastyczność. Dodatkowo zawarta w
serum witamina F zabezpiecza powierzchnię pięt przed pęknięciami. Formuła wzbogacona została również o lanolinę, której silne
właściwości nawilżające przynoszą ulgę spękanej skórze pięt oraz sprawiają, że odzyskuje właściwą miękkość. Uzupełnieniem składu
jest olejek z drzewa herbacianego, który dzięki właściwościom antyseptycznym, chroni skórę przed rozwojem bakterii oraz likwiduje
nieprzyjemny zapach.

Regenerum regeneracyjne serum do pięt:

intensywnie nawilża i odżywia suchą skórę pięt
regeneruje spękany i uszkodzony naskórek
ułatwia złuszczenie
zabezpiecza przed pękaniem
ma właściwości antyseptyczne

Regenerum – pełna regeneracja suchej i spękanej skóry pięt.

Właściwości i zastosowanie:

Regenerum regeneracyjne serum do pięt to specjalistyczny preparat przeznaczony pielęgnacji oraz regeneracji suchej i spękanej
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skóry pięt.
Produkt można stosować okresowo jako kurację lub przez cały rok, w zależności od indywidualnych potrzeb.

Skład:

Ekstrakt z miodu

Intensywnie zmiękcza i nawilża

Witamina A

wspomaga regenerację, intensywnie odżywia i poprawia elastyczność skóry

Lanolina

wygładza naskórek likwidując jego szorstkość oraz nawilża i przynosi ulgę spękanej skórze pięt

Mocznik 30%

silnie zmiękcza i nawilża oraz reguluje proces rogowacenia naskórka

Witamina F

odbudowuje zniszczoną skórę i poprawia funkcjonowanie jej bariery ochronnej

Witamina E

nadaje skórze gładkość, sprężystość i elastyczność
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