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Krem Ratunkowy SOS Resibo
Cena

59,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

RES15

Kod EAN

5904730627559

Producent

Resibo

Opis produktu
Łagodzi podrażnienia, zmniejsza zaczerwienienia.

Zapobiega utracie wody i działa bardzo kojąco.

Krem ratunkowy SOS to kompozycja składników chroniących skórę przed drażniącym działaniem czynników zewnętrznych, kojących i regenerujących, a także wzmacniających naturalną barierę
skóry. Głównym składnikiem w tym wyjątkowo skutecznym kremie jest masło kokum, bardzo bogate w nienasycone kwasy tłuszczowe. Masło wspiera dotlenienie komórek, dzięki temu
pozostałe aktywne składniki kremu są łatwiej i szybciej przyswajane przez skórę. Krem zawiera ponadto:
olej z czarnej porzeczki – zawiera kwasy γ-linolenowy i stearydynowy, dzięki którym krem ma kojące i łagodzące właściwości, zawiera też dużą ilość kwasu oleinowego i
linolowego, olej wzmacnia barierę lipidową i zmniejsza zaczerwienienie oraz podrażnienie skóry, jest bogatym źródłem antyoksydantów, polecany szczególnie do skóry
suchej, atopowej,
masło cupuacu – wspomaga zatrzymywanie wody w skórze, dzięki czemu zapobiega jej wysuszaniu, zmiękcza i wygładza ją, ma działanie łagodzące,
antywolnorodnikowe i przeciwstarzeniowe, zawiera naturalne filtry przeciwsłoneczne, chroni skórę przed szkodliwym promieniowaniem UVA i UVB,
ekstrakt z lukrecji – łagodzi i zapobiega podrażnieniom, działa przeciwłojotokowo,
masło shea – odpowiada za natłuszczenie i nawilżenie skóry, pobudza jej regenerację, łagodzi podrażnienia i chroni przed promieniowaniem słonecznym, mrozem i
wiatrem, tworzy na skórze delikatny film chroniący ją przed wysuszeniem,
masło mango – intensywnie odżywia i nawilża skórę, łagodzi podrażnienia, ma działanie kojące i regenerujące, przywraca skórze właściwą elastyczność, chroni ją przed
szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych, jak wysoka lub niska temperatura, słońce czy wiatr
olej abisyński – intensywnie nawilża przesuszoną skórę, regeneruje i spłyca zmarszczki, chroni przed negatywnymi czynnikami zewnętrznymi, jak wiatr, słońce, niskie i
wysokie temperatury
hialuronian sodu wysokocząsteczkowy – wyjątkowo skutecznie nawilża, naturalnie występując w skórze działa jak „molekularna gąbka”, dzięki czemu przyciąga i
zatrzymuje cząsteczki wody, tworzy na powierzchni skóry prawdziwą barierę ochronną, zapobiegającą utracie wody i chroniącą przed podrażnieniami, dodatkowo ułatwia
przenikanie substancji czynnych w głąb skóry,
prowitamina B5 (d-Panthenol) – działa silnie nawilżająco, łatwo wnika w głąb skóry, gdzie przekształca się w kwas pantotenowy, czyli właściwą witaminę B5, łagodzi i
przyspiesza procesy regeneracji naskórka, chroni i pielęgnuje skórę wrażliwą, skłonną do podrażnień,
beta glukan z owsa – działa regenerująco i pielęgnuje skórę, zwiększa poziom jej nawilżenia, poprawia jej elastyczność i koloryt, koi i regeneruje, dodatkowo wykazuje
działanie przeciwzmarszczkowe i stymuluje produkcję kolagenu.

Produkt polecany jest dla osób, którzy:

zmagają się z suchą, skłonną do podrażnień skórą – jako codzienna bariera przed czynnikami drażniącymi,

prowadzą aktywny tryb życia – jako ochrona skóry przed wpływem różnych warunków atmosferycznych,
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chcą mieć pod ręką łagodzący krem, wspierający regenerację skóry na całym ciele.

SPOSÓB UŻYCIA:
Krem można stosować na każdą część ciała, która wymaga ukojenia, regeneracji i silnej ochrony przed czynnikami zewnętrznymi. Niewielką ilość kremu wklep i delikatnie wmasuj w
problematyczne miejsca. Wchłania się bardzo szybko.

SKŁAD/INCI:
Aqua, Garcinia Indica Seed Butter, Ribes Nigrum Seed Oil, Propanediol, Propanediol Dicaprylate*, C12-C16 Alcohols*, Butyrospermum Parkii Butter, Isoamyl Laurate*, Glycerin, Mangifera
Indica Seed Butter, Theobroma Grandiflorum Seed Butter, Crambe Abyssinica Seed Oil, Panthenol, Cetearyl Alcohol, Palmitic Acid*, Hydrogenated Lecithin*, Cetyl Esters, Avena Sativa Bran
Extract, Dipotassium Glycyrrhizate*, Sodium Hyaluronate, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil, Hydrogenated Rapeseed Oil*, Sodium Stearoyl Glutamate*, Sodium Phytate*, Xanthan
Gum, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Parfum, Citric Acid
*składniki certyfikowane

POJEMNOŚĆ: 50ml
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