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SERUM NA POPĘKANE PIĘTY 50ml
 

Cena: 21,50 PLN

Opis produktu
 

Ziołowe bonifraterskie serum na popękane pięty 50ml
Bonifraterskie serum na popękane pięty to niezbędnik każdego pielgrzyma. Świetnie działa na suchą skórę z tendencją do mikrourazów.
Skomponowany z uwagą bukiet świeżych ziół, kwiatów i roślin tworzy botaniczną esencję zawartą w kremie, która odczuwalnie
poprawia wygląd i kondycję skóry stóp. Regularne stosowanie preparatu skutkuje zmiękczeniem skóry oraz wytworzeniem bariery
ochronnej na jej powierzchni.
W skład kremowej botanicznej esencji do stóp wchodzą znane rośliny lecznicze oraz nieoczywiste, naturalne składniki roślinne o
właściwościach pielęgnacyjnych, a są to:
szałwia, która łagodzi podrażnienia,
rozmaryn na poprawę krążenia krwi (a lepiej krążąca krew, to szybsza regeneracja, prawidłowe odżywienie i nawodnienie tkanek),
przeciwzapalny rumianek i łopian,
arnika, która pomaga w gojeniu stłuczeń i krwiaków,
łagodzący podrażnienia bluszcz, który dodatkowo ułatwia wchłanianie innych składników aktywnych
nagietek - pobudzający regenerację tkanek,
odświeżająca cytryna,
nasturcja – z fitoncydami, czyli naturalną ochroną przeciw drobnoustrojom,
jasnota o działaniu ściągającym,
rukiew z cennymi składnikami takimi jak glikozydy i witaminy A, C, E oraz K,
naturalne olejki eteryczne - eukaliptusowy i herbaciany o właściwościach antyseptycznych i grzybobójczych.

Bonifraterskie serum na popękane pięty poza wyciągami roślinnymi zawiera także składniki, które wspomagają proces regeneracyjny
skóry stóp:
mocznik o działaniu zmiękczającym na skórę, w wysokich stężeniach wspomaga złuszczanie martwego naskórka. W serum jest aż 30%
mocznika!
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olejek arganowy który świetnie natłuszcza i nawilża skórę stóp,
kwas hialuronowy pomaga w odbudowywaniu popękanych miejsc, aby zachować barierę skórną w doskonałym stanie.
witamina E wchłania się przez skórę i jest tradycyjnie stosowana na poprawę jakości naskórka.
wosk pszczeli jest cennym dodatkiem do naturalnych preparatów kosmetycznych ze względu na bogactwo składników o bardzo
korzystnym wpływie na stan skóry.
D-panthenol inaczej prowitamina B5, (co oznacza że jest on przekształcany przez organizm do witaminy B5). Pomaga przy oparzeniach,
przy gojeniu ran, zwiększa elastyczność skóry oraz zmniejsza uczucie swędzenia.

Sposób użycia ziołowego serum na pięty:

Nałożyć na umytą i osuszoną skórę stóp. Delikatnie wmasować i pozostawić do wchłonięcia.

Skład:

Aqua (Water), Urea, Ethylhexyl Stearate, Argania Spinosa (Argan) Kernel Oil, Glycerin, Canola Oil, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate,
Isohexadecane, Glyceryl Stearate SE, Sodium Citrate, Cetyl Alcohol, Citric Acid, Panthenol, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf
Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Arnica Montana (Mountain Arnica) Flower Extract, Lamium Album (White
Nettle) Extract, Salvia Officinalis (Sage) Leaf Extract, Pinus Sylvestris (Pine) Bud Extract, Nasturtium Officinale (Watercress) Extract,
Arctium Majus (Burdock) Root Extract, Citrus Limon (Lemon) Peel Extract, Hedera Helix (Ivy) Leaf Extract, Calendula Officinalis
(Marigold) Flower Extract, Tropaeolum Majus (Nasturtium) Flower Extract, Sodium Hyaluronate, Hyaluronic Acid, Tocopheryl Acetate,
Paraffin, C10-C18 Triglyceride, Cera Alba (Beeswax), Stearic Acid, Polyacrylate-13, Polyisobutene, Polysorbate 20, Melaleuca Alternifolia
(Tea Tree) Leaf Oil, Eucalyptus Globulus (Eucalyptus) Leaf Oil, Propylene Glycol, Diazolidinyl Urea, Iodopropynyl Butylcarbamate, Sorbitan
Isostearate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Xanthan Gum, Disodium EDTA, Parfum
(Fragrance), Limonene.
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