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BONICARE SENSITIVE MAŚĆ DO TWARZY I CIAŁA 100ml
 

Cena: 33,90 PLN

Opis produktu
 

BONICARE SENSITIVE - pielęgnacyjna maść do wrażliwej skóry twarzy i do skóry skłonnej do podrażnień,
dermatoz i atopii

Maść do skóry twarzy i ciała to preparat kosmetyczny do codziennego stosowania. Receptura maści została stworzona w oparciu o
naturalne składniki, takie jak olej z konopi, olej buriti, ekstrakt z nagietka oraz ekstrakt z mydlnicy lekarskiej. Dodatek witaminy E,
alantoiny i d-pantenol pielęgnuje skórę i poprawia jej nawilżenie.

Maść idealnie nadaje się do pielęgnacji skóry wrażliwej, atopowej, skłonnej do występowania dermatoz takich jak egzema czy łuszczyca.
Regularne stosowanie preparatu odczuwalnie zmniejsza uczucie pieczenia i swędzenia oraz pielęgnuje zaczerwieniona skórę. Maść
zapobiega przesuszeniu skóry, pozostawia ją miękką i wygładzoną.

Wyniki badań aplikacyjnych prowadzonych pod kontrolą lekarza dermatologa na specjalnie dobranej grupie 20 probantów mających
skórę suchą, atopową skłonną do podrażnień potwierdzają właściwości maści przez okres 4 tygodni:

Poprawiała nawilżenie zdaniem 100% osób
Poprawiała natłuszczenie zdaniem 95% osób
Poprawiała wygładzenie skóry, zmniejszała jej szorstkość – zdaniem 95% osób
Poprawiała elastyczność skóry – 90% osób
Zmiękczała naskórek/ skóra była miękka w dotyku – 95% osób
Zmniejszała nadmierne złuszczenie się naskórka – 95% osób
Zmniejszała suchość skóry – 90% osób,
Odczuwalnie regenerowała skórę – 95% osób,
Poprawiała ogólny wygląd i stan skóry – 95% osób

Składniki aktywne:
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Olej konopny, olej buriti, ekstrakt z nagietka, ekstrakt z mydlnicy lekarskiej, witamina E, alantoina, d-pantenol.

Sposób użycia:
Niewielką ilość maści rozprowadzić na dokładnie oczyszczoną skórę w miejscach wymagających aplikacji. Dokładnie wmasować.
Stosować 2-3 razy dziennie w zależności od potrzeb. Nie stosować na uszkodzona skórę.

Skład:
Aqua, Petrolatum, Ethylhexyl Stearate, Cetearyl Alcohol, Propylene Glycol, Glycerin, Stearic Acid, Palmitic Acid, Lanolin, Ceteareth-20,
Panthenol, Cannabis Sativa Seed Oil, Laureth-9, Saponaria Officinalis Root Extract, Mauritia Flexuosa Fruit Oil, Calendula Officinalis
Flower Extract, Allantoin, Tocopherol, Tocopheryl Acetate, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Xanthan Gum, Citric Acid,
Sodium Hydroxide, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Parfum.
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