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BEAUTY FORM Paski na nos głęboko oczyszczające 6 sztuk
 

Cena: 18,45 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Anglia

Opakowanie 1 opakowanie (6 sztuk)

Postać paski

Producent/
Dystrybutor

BEAUTY FORMULAS

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład PVP/VA copolymer, Polyvinyl Alcohol, Aqua, Propylene Glycol, Glycerin, Bentonite, Charcoal Powder, Kaolin, Hamamelis Virginiana,
Alcohol Denat., Butylene Glycol, Aloe Barbadensis, Dipotassium Glycyrrhizate, Glyceryl Isostearate, Mentha Piperita Oil, Iron Dioxide,
Titanium Dioxide, Methylparaben.  Wskazania Oczyszczające paski na nos ze specjalnie opracowaną formułą zawierającą aktywny
węgiel przeznaczone są do usuwania zaskórników, zanieczyszczeń i sebum.Zawarty w paskach węgiel jest sprawdzonym środkiem w
skutecznej walce z zanieczyszczeniami, a olejek z mięty pieprzowej i ekstrakt z oczaru wirginijskiego zapewniają uczucie chłodu i
świeżość oraz działają ściągająco i przeciwbakteryjnie.  Działanie Paski w prosty sposób oczyszczają i zamykają pory, dzięki czemu
skóra staje się zdrowsza. Opracowane specjalnie do stosowania na powierzchni nosa, paski idealnie przywierają do zanieczyszczeń w
porach, będąc przyczyną zaskórników. Efekt widoczny jest natychmiast po usunięciu paska. Paski są hypoalergiczne, testowane
dermatologicznie.  Dawkowanie Umyj twarz i dokładnie zwilż wodą nos. Nie przyklejaj paska na suchy nos. Usuń z paska plastikową
warstwę ochronną, następnie przyklej pasek gładką stroną na wilgotny nos i dociśnij aby zapewnić dobry kontakt ze skórą. Pozostaw
pasek na około 10-15 minut, aż do wyschnięcia. Wysychając pasek sztywnieje. Po wyschnięciu powoli zdzieraj go zaczynając od
brzegów nosa i pociągając w kierunku jego środka. Jeżeli pasek trudno usunąć, zmocz wodą i delikatnie zdzieraj.Stosuj nie częściej niż 3
razy w tygodniu.  Przeciwwskazania Nie stosuj w miejscach, gdzie znajdują się krosty, wypryski, stan zapalny skóry, poparzenia
słoneczne lub skóra jest nadmiernie wysuszona. Nie stosuj na powierzchniach wrażliwych na plastry, bandaże lub złuszczającą
maseczkę.  
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