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Regenerum regeneracyjne serum do rąk, 50 ml
 

Cena: 16,70 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Postać -

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Regenerum regeneracyjne serum do rąk intensywnie regeneruje, odżywia i pielęgnuje suchą, spierzchniętą skórę dłoni. Dzięki
odpowiednio dobranej kompozycji składników aktywnych chroni ją przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych, nawilża i
przywraca elastyczność.

 

Właściwości:

 

- intensywnie regeneruje

- nawilża i przywraca elastyczność

- odżywia i pielęgnuje suchą, spierzchniętą skórę dłoni

- chroni skórę przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych

- nie zostawia tłustej powłoki
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- pozostawia skórę jedwabiście gładką

- ma działanie przeciwutleniające

- chroni przed fotostarzeniem

- redukuje drobne przebarwienia

 

Obecny w składzie olej z róży cechuje się wysoką zawartością wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, które zapewniają odbudowę
warstwy lipidowej naskórka, intensywnie regenerując przesuszoną i podrażnioną skórę rąk.

Serum zostało wzbogacone również o kompleks zawierający wyciąg z lilii wodnej i lipoaminokwas, przywracający hydrolipidową barierę
ochronną i wpływający kojąco na skórę, redukując uczucie dyskomfortu spowodowanego czynnikami zewnętrznymi takimi jak: mróz,
promieniowanie UV, czy detergenty.

Witaminy A i E oraz prowitamina B5 mają działanie łagodzące, nawilżają i odżywiają skórę, przywracając jej gładkość i elastyczność.

 

Główne składniki: olej z róży, wyciąg z lilii wodnej, witaminy A, E, B5

Opakowanie: 50ml

 

O marce REGENERUM:

Idea marki Regenerum opiera się na zastosowaniu sprawdzonych składników, znanych ze swoich właściwości pielęgnacyjnych i
podaniu ich w nowoczesny i prosty sposób.

Dzięki temu produkty marki Regenerum są zarówno skuteczne w działaniu, jak i niezwykle praktyczne w użyciu.
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