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MEDIQSKIN Żel do mycia twarzy 200ml
 

Cena: 14,99 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml (butel.z pompką)

Postać żel

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Mediqskin żel do mycia twarzy - kosmetyk przeznaczony do codziennego oczyszczania skóry. Pomocny również w trakcie terapii
dermatologicznych.

Związkii aktywne żelu odpowiadają na potrzeby cery tłustej i trądzikowej. Efektywnie likwidują ze skóry zanieczyszczenia, nadmiar
sebum i makijaż, nie naruszając przy tym jej naturalnej bariery ochronnej. Dokładnie oczyszczają pory skóry. Ponadto łagodnie
złuszczają naskórek i w efekcie korygują oraz stopniowo regenerują jego powierzchnię.
- Skutecznie usuwa makijaż oraz dokładnie oczyszcza skórę tłustą i trądzikową
-Delikatnie złuszcza naskórek, dzięki czemu koryguje i stopniowo regeneruje jego powierzchnię, nie podrażniając jej
-Reguluje wydzielanie sebum i zapobiega powstawaniu nowych zmian na skórze
-Zawiera łagodną bazę myjącą, która nie narusza naturalnej bariery ochronnej skóry i jej nie wysusza 

Żel do mycia twarzy Mediqskin nie wysusza skóry. Nie zawiera mydła ani alkoholu.
Olejek z drzewa herbacianego hamuje rozwój bakterii P.acnes na skórze i ogranicza powstawanie zmian trądzikowych
Ekstrakt z płatków róży stulistnej reguluje wydzielanie sebum (łoju), łagodzi podrażnienia oraz wspomaga regenerację skóry.
Kompleks NMF (Natural Moisturising Factor) wzmacnia barierę ochronną skóry. Przyczynia się do wiązania i długotrwałego
zatrzymania wody w skórze, dzięki czemu jest ona nawilżona.
Alantoina koi i łagodzi podrażnienia, wspomaga regenerację skóry, działa przeciwzapalnie.

Skład:
Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Cocoamphoacetate, Glycerin, Polysorbate 20, Hydroxypropylcellulose, Dehydroacetic Acid,
Benzyl Alcohol, Rosa Centifolia Flower Extract, Sodium Lactate, Sorbitol, Lactic Acid, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Sodium
Caproyl/Lauroyl Lactylate, Sodium PCA, Magnesium PCA, Zinc PCA, Manganese PCA, Disodium EDTA, Parfum.

Stosowanie:
Żel należy nakładać, wmasowując okrężnymi ruchami w wilgotną skórę twarzy i szyi. Spłukać ciepła wodą. Stosować codziennie rano i
wieczorem.
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