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L'BIOTICA Maska złuszczająca do stóp
 

Cena: 13,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 40 ml

Postać maseczka

Producent L'BIOTICA

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nazwa: L`biotica Maska złuszczajaca do stóp
Skład:  Alcohol, Aqua, Propylene Glycol, Lactic Acid, Isopropyl Alcohol, Urea, Glycolic Acid, Betaine, Anthemis Nobilis Flower Extract,
Citrus Medica Limonum (Lemon) Fruit Extract, Carica Papaya (Papaya) Fruit Extract, Pyrus Malus (Apple) Fruit Extract, Citrus Aurantium
Dulcis (Orange) Fruit Extract, Salicylic Acid, Menthol, PEG-60 Hydrogenated Castor Oil, Disodium EDTA, Parfum
Opis produktów: MASKA ZŁUSZCZAJĄCA DO STÓP - W POSTACI NASĄCZONYCH SKARPETEK 40 ml

Złuszczająco-pilingująca maska na stopy, w postaci skarpet, wypełnionych aktywnie działającym płynem.
Profesjonalny zabieg do samodzielnego wykonania w domu.

DZIAŁANIE:
- Maska na bazie aktywnych kwasów roślinnych skutecznie usuwa martwy, zrogowaciały naskórek.
- Normalizuje cykl złuszczania, wspomaga odnowę, regeneruje i intensywne wygładza skórę stóp
- Regularnie stosowana zapobiega powstawaniu silnych zrogowaceń.

Maska na bazie aktywnych kwasów roślinnych skutecznie usuwa martwy naskórek, odciski oraz wszelkie zgrubienia i zrogowacenia
skóry stóp.
Oprócz działania złuszczającego maseczka pielęgnuje i regeneruje skórę stóp dzięki zawartości mocznika, ekstraktu z owoców papai
oraz cytryny. Wyciąg z rumianku delikatnie koi świeżo złuszczoną i odnowioną skórę.
Po kuracji złuszczającej stopy są idealnie gładkie, miękkie i delikatne.

Odciski i zrogowacenia zaczynają złuszczać się od 4 do 10 dni po użyciu. W trakcie zabiegu nie należy używać pumeksu, tarki oraz
innych środków do usuwania odcisków. Długość procesu złuszczania zależeć będzie kondycji skóry stóp przed zabiegiem.

Dla utrzymania efektu gładkich stóp zabieg można powtórzyć co 30 dni.

Sposób użycia:
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1. Umyj i osusz stopy.
2. Przetnij opakowanie wzdłuż przerywanej linii. Włóż stopę. Dla lepszego efektu i komfortu zaleca się założyć dodatkowo bawełniane
skarpetki.
3. Pozostaw na stopach od 60 do 90 min, zależnie od kondycji stóp.
4. Usuń maskę i zmyj pozostałość płynu ciepłą wodą. Obumarły naskórek zacznie się złuszczać po ok 4-5 dniach.
Przeznaczone do jednorazowego użycia. Rozmiar uniwersalny.

Ważne: Produkt do użytku zewnętrznego. Używać tylko zgodnie z instrukcją nie częściej niż co 25 dni. Nie stosować na podrażnioną lub
oparzoną skórę. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Używać bezpośrednio po otwarciu opakowania.
Ze względu na zawartość aktywnych kwasów, nie zaleca się stosowania produktu w trakcie ciąży.

Parafinowy zabieg do stóp- zastosuj po zakończeniu procesu złuszczania (po ok. 10 dniach), aby dłużej cieszyć się efektem idelnie
gładkich stóp.

Zabieg przywraca prawidłową kondycję suchym i spękanym stopom. Unikalna formuła oparta na:
oleju parafinowym,
oleju z orzechów makadamii,
oliwy z oliwek

Tworzy na skórze delikatny film zapewniający spierzchniętym stopom i piętom kompleksową regenerację i nawilżenie. Skóra pozostaje
miękka i gładka.

Sposób użycia:
Załóż foliowe skarpetki. Zawartość obu saszetek wlej do skarpetek, następnie wykonując delikatny masaż rozprowadź maskę na
stopach.
Dla lepszego efektu i komfortu zaleca się okryć je ciepłym ręcznikiem.
Po upływie 10-15 minut zdejmij skarpetki. Nadmiar maski wmasuj w stopy.
Nie wymaga spłukiwania.
Przeznaczone do jednorazowego użycia.

Po zakończeniu złuszczania, dla utrwalenia efektu, zaleca się zastosowanie REGENERUJĄCEJ MASKI DO STÓP L’biotica.
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