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FLOS-LEK żel świetlik i chabr oczy/powieki
 

Cena: 9,89 zł

Opis słownikowy

MARKA FLOS-LEK

OPAKOWANIE 15 ml (tuba)

POSTAĆ ŻEL

PRODUCENT LABORATORIUM KOSMETYCZNE "FLOSLEK"
FURMANEK SP.J.

REJESTRACJA KOSMETYK

SUBSTANCJA
CZYNNA

-

Opis produktu
 

Opis produktu
RODZAJ REJESTRACJI: kosmetyk

PRODUCENT: Flos-Lek

ILOŚĆ: 15m

Żel do powiek i pod oczy ze świetlikiem i chabrem bławatkiem

ZASTOSOWANIE:
Żel pod oczy ze świetlikiem i chabrem został opracowany z myślą o kompleksowej pielęgnacji wrażliwych okolic oczu zwłaszcza u osób
pracujących przy komputerze lub sztucznym oświetleniu. Działa jak kompres na zmęczone, piekące, obrzęknięte okolice oczu. Przynosi
ulgę  i ukojenie oczom obciążonym pracą przy monitorach oraz narażonym na promieniowanie. Delikatnie chłodzi usuwając zmęczenie i
daje uczucie odprężenia. Wygładza i napina skórę, rozjaśnia cienie pod oczami. Chłodzący żel pod oczy zawiera 94% składników
pochodzenia naturalnego. Bezpieczny do stosowania przy szkłach kontaktowych, makijażu permanentnym i po zabiegach stylizacji rzęs.
Właściwości:
  • wygładza i napina skórę, przynosi ulgę, gdy jest zmęczona, zaczerwieniona, narażona na promieniowanie emitowane przez monitory;
  • stosowany na noc likwiduje obrzęki oczu;
  • usuwa objawy zmęczenia.
Produkt wegański. Przebadany dermatologicznie i okulistycznie.
  Żel do powiek i pod oczy ze świetlikiem i chabrem bławatkiem zestresowana skóra FLOSLEK
Żel pod oczy ze świetlikiem i chabrem został opracowany z myślą o kompleksowej pielęgnacji wrażliwych okolic oczu zwłaszcza u osób
pracujących przy komputerze lub sztucznym oświetleniu. Działa jak kompres na zmęczone, piekące, obrzęknięte okolice oczu. Przynosi
ulgę  i ukojenie oczom obciążonym pracą przy monitorach oraz narażonym na promieniowanie. Delikatnie chłodzi usuwając zmęczenie i
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daje uczucie odprężenia. Wygładza i napina skórę, rozjaśnia cienie pod oczami. Chłodzący żel pod oczy zawiera 94% składników
pochodzenia naturalnego. Bezpieczny do stosowania przy szkłach kontaktowych, makijażu permanentnym i po zabiegach stylizacji rzęs.
Produkt wegański. Przebadany dermatologicznie i okulistycznie.
Skóra wokół oczu jest wielokrotnie cieńsza niż na pozostałych częściach ciała . Oznacza to, że jest delikatniejsza, bardziej podatna na
marszczenie, przesuszenie, a także negatywne działanie czynników środowiskowych (wiatr, promieniowanie UV). Dodatkowo w
okolicach oczu najszybciej pojawiają się oznaki upływającego czasu. Skóra pod oczami zaczyna słabnąć, traci elastyczność, staje się
zwiotczała i coraz wyraźniej zarysowują się na niej zmarszczki mimiczne. Im wcześniej wprowadzona zostanie właściwa pielęgnacja,
mająca na celu poprawę stanu i kondycji skóry, tym łatwiej będzie zapobiec powstawaniu przedwczesnych oznak starzenia. W
codziennej pielęgnacji skóry wokół oczu sprawdza się Żel ze świetlikiem lekarskim i chabrem bławatkiem pod oczy i do powiek.
Stosowany każdego dnia, sprawia, że skóra jest wypoczęta, nawilżona, podpuchnięcia mniej widoczne, a zmarszczki wygładzone.
Substancje aktywne zawarte w Żelu ze świetlikiem lekarskim i chabrem bławatkiem pod oczy i do powiek:
Ekstrakt ze świetlika lekarskiego - skuteczny i uznany. Przynosi ulgę i ukojenie zmęczonym okolicom oczu.
Ekstrakt z chabra bławatka – stosowany w stanach zapalnych powiek i spojówek, a także przy nadwrażliwości na intensywne
promieniowanie UV oraz ekranów komputerowych, telewizyjnych.
Pantenol - nawilża, wygładza i uelastycznia, przyspiesza regenerację naskórka, działa kojąco i łagodząco.
Badania potwierdziły doskonałe właściwości Żelu ze świetlikiem lekarskim i chabrem bławatkiem pod oczy i do powiek:
  • wygładza i napina skórę, przynosi ulgę, gdy jest zmęczona, zaczerwieniona, narażona na promieniowanie emitowane przez monitory;
  • stosowany na noc likwiduje obrzęki oczu;
  • łagodzi i pielęgnuje skórę;
  • usuwa objawy zmęczenia;
  • łagodzi uczucie zmęczenia oczu;
  • odpowiedni do stosowania pod makijaż;
  • nie wywołuje zaczerwienienia i uczucia pieczenia nawet bardzo suchej skóry;
  • nie powoduje uczucia ściągnięcia skóry;
Badania aplikacyjne przeprowadzone pod kontrolą dermatologa oraz okulisty na grupie osób w wieku 25-51 lat.
  •

SPOSÓB UŻYCIA:
niewielką ilość żelu nanieść na dolną i górną powiekę (zachowując bezpieczny odstęp od worka spojówkowego), następnie opuszkami
palców delikatnie rozprowadzić, pozostawić do wchłonięcia. Stosować rano i wieczorem. Żel ze świetlikiem i chabrem można stosować
pod makijaż. Przechowywanie w lodówce zwiększa skuteczność.
 SKŁAD:
Aqua*, Glycerin*, Dipropylene Glycol, Panthenol, Centaurea Cyanus Flower Extract*, Euphrasia Officinalis Extract*, Chamomilla Recutita
Flower  Extract*, Bisabolol, Glucose*, Salvia Officinalis Leaf Extrac*t, Althaea Officinalis Root Extract*,  Propylene Glycol, Butylene Glycol,
Carbomer, Triethanolamine, Lactic Acid*, Ethylhexylglycerin, Caprylhydroxamic Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.

*składniki pochodzenia naturalnego
Listy składników dla produktów naszej marki są regularnie aktualizowane. Aby zapoznać się z najbardziej aktualną listą składników i
upewnić się, że są one dla Ciebie odpowiednie, sprawdź INCI na opakowaniu wybranego kosmetyku.
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