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ŻEL ZDROWE NOGI OCZAR 100ml
 

Cena: 28,99 PLN

Opis produktu
 

ŻEL Z OCZARU WIRGINIJSKIEGO POPRAWIAJĄCY KRĄŻENIE

Żel stosuje się w przypadku uczucia ciężkich i zmęczonych nóg, suchej skóry nóg, problemów z elastycznością skóry, nadmiernej
potliwości stóp, swędzenia i pieczenia stóp.

Żel niweluje uczucie ciężkich i zmęczonych nóg, pielęgnuje, zwiększa elastyczność , działa nawilżająco, poprawia kondycję skóry nóg.
Zapobiega przykremu zapachowi stóp, działa łagodząco, kojąco i relaksacyjnie. Chroni miejsca narażone na podrażnienia.

Oczar wirginijski (Hamamelis virginiana L.) – krzew z rodziny oczarowatych, wywodzi się z Ameryki Pn. i był stosowany już setki lat temu
przez Indian. Wyciąg z liści i kory oczaru wirginijskiego wykazuje działanie ściągające, antybakteryjne, ochronne i pielęgnacyjne.
Dzięki przeprowadzonym badaniom wiemy, że destylat z oczaru, stanowiący podstawowy składnik produktu żel ZDROWE NOGI zawiera
garbniki, hamamelitaniny, kwas galusowy, kwas elagowy, flawonoidy, leukoantocyjanidyny, saponiny. Garbniki zawarte w oczarze to
substancje chemiczne o zróżnicowanej budowie, mające zdolność do trwałego łączenia się z substancją białkową skóry (czyli
kolagenem). Garbniki powodują, iż skóra jest odpowiednio napięta. Kwas galusowy jest środkiem ściągającym oraz wysuszającym, estry
kwasu galusowego są stosowane jako przeciwutleniacze. Flawonoidy działają podobnie jak witamina C, która wzmacnia i chroni nogi
narażone na długotrwałe stanie.

Sposób użycia:
Stosować według potrzeb na zmęczone i ciężkie nogi. Po kąpieli nałożyć na osuszone nogi i stopy cienką warstwę żelu. W razie potrzeby
i dla ochrony nóg czynność można również powtarzać rano i w ciągu dnia.

Skład/Ingredients:
AQUA, HAMAMELIS VIRGINIANA EXTRACT, GLYCERIN, ALCOHOL, ISOPROPYL MYRISTATE, PROPYLENE GLYCOL, ETHOXYDIGLYCOL,
CARBOMER, CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER EXTRACT, GLUCOSE, TRIETHANOLAMINE, AESCULUS HIPPOCASTANUM SEED
EXTRACT, SALVIA OFFICINALIS LEAF EXTRACT, EQUISETUM ARVENSE EXTRACT, TUSSILAGO FARFARA LEAF EXTRACT,
ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF EXTRACT, URTICA DIOICA EXTRACT, MELISSA OFFICINALIS LEAF EXTRACT, SODIUM BENZOATE,
METHYLPARABEN, POTASSIUM SORBATE, PROPYLPARABEN.
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