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REGENERUM Peeling enzymatyczny do pięt 50ml
 

Cena: 18,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Postać żel

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład:  Aqua, Propylene Glycol, Lactic Acid (kwas mlekowy), Glycolic Acid (kwas glikolowy), Sodium Hydroxide, Sodium Lactate, Salicylic
Acid (kwas salicylowy), Methylpropanediol, Bromelain (bromelaina), Cellulose Gum, Xanthan Gum, Inulin, Cellulose, Glucose, Fructose,
Menthol, Caprylyl Glycol, Phenylpropanol.
Działanie:  Enzym bromelaina rozpuszcza martwe komórki naskórka, dzięki czemu ulegają one złuszczeniu, a struktura skóry wygładza
się bez konieczności tarcia. Bromelaina działa przy tym łagodząco przyspieszając regenerację ewentualnych podrażnień.

Kwas glikolowy, będący najprostszym alfa-hydroksykwasem (AHA) silnie przenika w głąb skóry, regenerując jej strukturę. Podobnie jak
bromelaina rozpuszcza zgrubiałą warstwę rogową naskórka, co powoduje zmniejszenie jej grubość, zmiękczenie oraz wygładzenie.
Jednocześnie kwas glikolowy posiada zdolność do stymulowania fibroblastów do produkcji kolagenu i elastyny.

Kwas salicylowy po aplikacji na skórę rozluźnia połączenia międzykomórkowe, działając złuszczająco na zbędne zrogowacenia. Dodatek
kwasu mlekowego skutecznie nawilża i zmiękcza szorstką powierzchnię naskórka, co korzystnie wpływa na wygląd skóry pięt.
Opis produktu:  Regenerum regeneracyjny peeling enzymatyczny do pięt to preparat opracowany z myślą o osobach borykających się z
problemem zgrubiałego naskórka stóp. Formuła na bazie enzymu trawiennego - bromelainy działa jak "kwasowy pumeks", który
intensywnie rozpuszcza zrogowaciałą skórę na piętach, nie powodując przy tym nieestetycznego efektu łuszczenia.
Sposób użycia:  Nanieść na pięty i/lub wszelkie zgrubienia i zrogowacenia na powierzchni stóp kryjącą warstwę żelu.
Delikatnie wmasuj preparat w skórę.
Zabieg powtarzaj aż do uzyskania pożądanego efektu, jednak nie dłużej niż 6 dni.
Czas kuracji powinien być uzależniony od grubości zrogowaciałego naskórka.
Ponowną kilkudniową kurację powtarzaj według potrzeb.
Pamiętaj o dokładnym umyciu rąk po aplikacji peelingu enzymatycznego na stopy.
Status:  Kosmetyk
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