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Regenerum, serum regeneracyjne do ust, 5 g
 

Cena: 16,09 zł

Opis słownikowy

Marka Regenerum

Postać pomadka

Producent Aflofarm

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

Wosk pszczeli

Opis produktu
 

Opis Regenerum, serum regeneracyjne do ust, 5 g

Opis

Regenerum

Regeneracyjne serum do ust.

Skład według INCI

Ricinus Communis Seed Oil, Cera Alba, Cera Mikroctistallina, Petrolatum, Caprylic/Capric Triglyceride, Octyldodecanol,
Ethylhexyl/Methoxycinnamate / BHT, Sesamum Indicum Seed Oil / Hippophae Rhamnoides Fruit Extract, Bis-Diglyceryl
Polyacyladipate-2, Hydrogenated Polyisobutene, Mangifera Indica Seed Butter, Copernicia Cerifera (Camauba) Wax, Persea Gratissima
Oil, Butyrospermum Parkii Butter, Polyethylene, Panthenol, Titanium Dioxide (nano) / Alumina / Stearic Add, Caprylyl Glycol /
Caprylhydroxamic Add / Glycerin, Parfum, Tocopheryl Acetate, Retinyl Palmitate / Arachis Hypogaea (Peanut) Oil /Tocopherol.

Właściwości

Regenerum regeneracyjne serum do ust odżywia i pielęgnuje delikatną skórę ust, jednocześnie dogłębnie ją nawilżając oraz chroniąc
przed utratą wilgoci. Dzięki składnikom zapewniającym odbudowę warstwy lipidowej naskórka, serum skutecznie regeneruje nawet
bardzo suchą, podrażnioną i popękaną skórę ust, przynosząc jej ulgę i ukojenie.

Dodatkowo Regenerum zapewnia skórze ust długotrwałą ochronę przed słońcem (SPF 15) i szkodliwym działaniem innych czynników
zewnętrznych (mróz, wiatr), sprawiając, że usta są zawsze miękkie, elastyczne i jedwabiście gładkie.
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Dzięki olejowi z rokitnika, rośliny zaliczanej do najbardziej odżywczych oraz bogatych w nienasycone kwasy tłuszczowe, witaminy i
polifenole, serum skutecznie regeneruje spierzchniętą i popękaną skórę ust, przywracając jej miękkość i gładkość. Wchodzące w skład
serum masło Shea oraz Prowitamina B5, dodatkowo znakomicie nawilżają, odżywiają i pielęgnują skórę, a witaminy A i E wzmacniają jej
warstwę ochronną, zapobiegając utracie wody i ponownemu przesuszeniu. Formuła została również wzbogacona o ekstrakt z awokado
oraz ekstrakt z mango, które pobudzają syntezę kolagenu w skórze, sprawiając, że usta stają się bardziej jędrne i elastyczne.

 

Stosowanie

Regenerum regeneracyjne serum do ust może być stosowane okresowo jako kuracja lub przez cały rok w zależności od indywidualnych
potrzeb. Stosować bezpośrednio na powierzchnię ust.

Uwagi

Przebadany dermatologicznie.
Nie zawiera parabenów, alkoholu ani sztucznych barwników.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w zamkniętym opakowaniu, w miejscu nienasłonecznionym.
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