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REGENERUM Serum regeneracyjne do ust 5g
 

Cena: 12,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 5 g

Postać -

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nazwa: Regenerum serum do ust 

Opakowanie: 5 g 

Skład: Olej z rokitnika, olej rycynowy, masło Shea, prowitamina B5, witamina A i E, ekstrakt z awokado, ekstrakt z mango, SPF 15.

Działanie: Regenerum regeneracyjne serum do ust odżywia oraz pielęgnuję delikatną skórę ust, jednocześnie dogłębnie ją nawilżając i
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.

Dzięki olejowi z rokitnika, zaliczanego do najbardziej odżywczych oraz bogatych w nienasycone kwasy tłuszczowe, witaminy i polifenole
roślin, serum skutecznie regeneruje spierzchniętą i popękaną skórę ust, przywracając jej miękkość i gładkość. Wchodzące w skład
serum do ust masło Shea oraz Prowitamina B5, dodatkowo znakomicie nawilżają, odżywiają i pielęgnują skórę, a witamina 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.

Sposób użycia: 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, w zależności od indywidualnych potrzeb.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.

Status: Kosmetyk 
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