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Dermedic HYDRAIN 3 HIALURO Płyn micelarny 500ml
 

Cena: 24,60 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 500 ml

Postać płyn

Producent BIOGENED S.A.

Rejestracja Dermokosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nazwa: Dermedic Hydrain 3 Hialuro Płyn micelarny
Opakowanie:  500ml
Skład:  woda termalna, kwas hialuronowy, Hydroveg VV, gliceryna, alantoina, mocznik. Produkt hypoalergiczny.
Wskazania:  preparat zalecany jest do demakijażu suchej skóry twarzy i oczu. Nie zawiera mydła i jest hipoalergiczny, z tego względu
może być stosowany również w przypadku osób ze skórą wrażliwą i reaktywną. Delikatnie oczyszcza i pielęgnuje skórę pozostawiając ją
gładką, czystą i odświeżoną. Mogą go stosować osoby noszące soczewki kontaktowe.
Opis produktu:  Płyn micelarny Dermedic Hydrain 3 Hialuro to dermokosmetyk stworzony z myślą o zmywaniu makijażu i pielęgnacji
skóry suchej. Hipoalergiczna, okulistycznie przebadana formuła płynu nie powoduje podrażnień oczu ani nie przesusza skóry. Pozwala ją
dogłębnie oczyścić, gwarantując uczucie świeżości i pozostawiając w dobrej kondycji.
Sposób użycia:  zwilżyć płatek kosmetyczny preparatem i delikatnie, powolnymi ruchami zmywać twarz, szyję i dekolt. Do oczu
przyłożyć wilgotny płatek, chwilę przytrzymać i delikatnie zmywać makijaż pionowymi ruchami w dół.
Status:

Płyn micelarny Dermedic Hydrain 3 Hialuro powstał w oparciu o wykorzystanie kulistych kształtów zwanych micelami, zawieszonych w
roztworze wodnym. Składają się one z cząstek hydrofilowych i lipofilowych zwanych też hydrofobowymi. Zgodnie z nazwą, te pierwsze
przyciągają wodę i zmywają ze skóry kurz oraz inne zanieczyszczenia, te drugie natomiast odpychają wodę, a przyciągają tłuszcz np.
sebum, które powstaje na powierzchni skóry. Dzięki temu zmycie nawet wodoodpornego makijażu nie sprawia żadnych trudności. Poza
dokładnym oczyszczeniem, płyn micelarny gwarantuje również optymalną pielęgnację skóry suchej. Zmywając nieczystości takie jak,
np. tusz do rzęs, cienie do powiek, czy podkład, nie podrażnia i nie wysusza skóry twarzy i oczu. Istotny składnik płynu - kwas
hialuronowy wykazuje działanie nawilżające nawet głębsze partie skóry. Hamuje procesy starzenia, sprawia, że skóra staje się bardziej
sprężysta i odzyskuje naturalny blask. Pozostałe składniki aktywne takie, jak m. in. woda termalna, hydroveg VV, gliceryna, mocznik czy
alantoina również zapewniają skórze właściwą, kompleksową pielęgnację, odżywienie i ochronę.
SPosób użycia:  zwilżyć płatek kosmetyczny preparatem i delikatnie, powolnymi ruchami zmywać twarz, szyję i dekolt. Do oczu
przyłożyć wilgotny płatek, chwilę przytrzymać i delikatnie zmywać makijaż pionowymi ruchami w dół.
Status:  Kosmetyk
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