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PHARMACERIS-M Foliacti Krem zapobiegający rozstępom
150ml
 

Cena: 38,62 zł

Opis słownikowy

Producent DR IRENA ERIS

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Postać

Krem

Opakowanie

Tubka 150ml

Skład

Kwas foliowy przyspiesza produkcję kolagenu i elastyny, zwiększając elastyczność i zdolność skóry na rozciąganie. Fitokompleks
wykazuje działanie miejscowo wyszczuplające i ujędrniające. Hamuje proces odkładania się tkanki tłuszczowej w miejscach szczególnie
na to narażonych (brzuch, uda, pośladki i biodra), regeneruje oraz wygładza skórę. Olej bawełniany posiada właściwości odżywcze,
zmiękczające, odbudowuje naturalną lipidową warstwę skóry. Witamina E Nawilża i przyspiesza proces regeneracji i odbudowy skóry.

Aqua, Isopropyl Myristate, Glycerin, Paraffinum Liquidum, Polyglyceryl-3 Methyloglucose Distearate, Glyceryl Stearate,Cetearyl
Acohol,Dimethicone, Pentylene Glycol, Cyclopentasiloxane,Gossypium Herbaceum (cotton), Seed Oil, Cyclohexasiloxane,
Hydroxyacetophenone, Arcylates/C10-30Alkyl Acrylate Acrylate Crosspolymer, tromethanine, Propylene Glycol, Xanthan Gum, Disodium
EDTA, Allantoin, Tocopheryl Acetae, Hordeum Distichon (Barley) Extract, Fomes Officinalli (Mushroms) Extract,Escin, PVP,HA,
Theophyline, Threonine,Vaffeine, Sorbitol, Lecithin, Sodium Chondroirin Sulfate, Collagen, Folic Acid, Caprylyl Glucon, gruycerol Caprylate,
Phenoxythanol.
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Krem zapobiega powstawaniu rozstępów u kobiet w ciąży i po porodzie, posiada lekką konsystencję, łatwo się rozprowadza. W skład
wchodzi kwas foliowy działający kompleksowo na osłabioną skórę kobiet w okresie ciąży, przyspiesza produkcję kolagenu i elastyny,
zwiększając elastyczność i zdolność skóry na rozciąganie. Wzmacnia jej wytrzymałość, dzięki czemu zachowuje ona jednolitą strukturę
pozbawioną rozstępów. Fitokompleks (zawierający aminokwasy, saponiny i alkaloidy) hamuje proces odkładania się tkanki tłuszczowej
w miejscach szczególnie na to narażonych brzuch, uda, pośladki i biodra. Regeneruje oraz wygładza skórę. Formuła dostosowana dal
kobiet w okresie ciąży i po urodzeniu.

Wskazania

Preparat dla kobiet w okresie ciąży od 4 miesiąca i po porodzie. Zapobiega powstawaniu rozstępów oraz wzmacniający strukturę
osłabionej i nadwrażliwej skóry kobiet w okresie ciąży. Zalecenie stosowania preparatu od czwartego miesiąca wynika z
odpowiedzialności marki o bezpieczeństwo matki i dziecka. Aby utrzymać naturalną elastyczność skóry zagrożoną w czasie nagłego
wzrostu masy ciała, krem należy stosować dwa razy dziennie rano i wieczorem. Może być bezpiecznie stosowany przez kobiety w ciąży,
od II trymestru.

Sposób stosowania

Należy stosować codziennie rano i wieczorem na miejsca szczególnie narażone na powstawanie rozstępów. Zaczynając od dołu
delikatnie rozsmarować krem okrężnymi ruchami na skórze brzucha, bioder, ud i pośladków. Unikać intensywnego masażu, rozciągania
skóry i mechanicznego uciskania brzucha.
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