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Anida Medisoft Intensywnie nawilżający krem do rąk i
paznokci olej arganowy 100 ml
 

Cena: 6,77 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 100 ml

Postać -

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Wskazania
skóra przesuszona i delikatna,wygładzenie i uelastycznienie,zadbane paznokcie,olej arganowy, masło shea, keratyna roślinna, witamina
E, mocznik, D-pantenol

Składniki
Aqua, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Ethylhexyl Cocoate, Cetearyl Alcohol, Butyrospermum Parkii Butter, Urea, Betaine, Glyceryl
Stearate, Cetyl Alcohol, Argania Spinosa Kernel Oil, Panthenol, Ceteareth-20, Dimethicone, Carbomer, Triethanolamine, Tocopheryl
Acetate, Hydrolyzed Wheat Protein, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, DMDM Hydantoin, Parfum

Stosowanie
Sposób użycia: Wmasować Krem do rąk i paznokci z olejkiem arganowym, wcierać w skórę rąk i paznokcie kilka razy dziennie.w skórę
rąk i paznokci kilka razy dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C. Nie chłodzić, nie zamrażać.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
100

Opis
Krem dzięki zawartości cennych składników ma właściwości odżywczo rewitalizujące. Olej arganowy, masło shea, witamina E
zapobiegają procesowi starzenia skóry, wysuszaniu, utracie elastyczności i sprężystości naskórka. Gliceryna i mocznik intensywnie
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nawilżają, jednocześnie łagodząc podrażnienia. Keratyna roślinna odbudowuje i wzmacnia paznokcie. Szczególnie polecany do
zniszczonych dłoni i słabych paznokci, wymagających intensywnej pielęgnacji.

Właściwości

Krem do rąk i paznokci z olejkiem arganowym, Anida, w swoim składzie zawiera olej arganowy, masło Shea, keratynę, witaminę
E, mocznik oraz D-panthenol, które pielęgnują przesuszoną, delikatną skórę dłoni oraz łamliwe paznokcie.
Kreatyna odbudowuje i wzmacnia paznokcie.
Prowitamina B5, gliceryna, naturalna betaina i mocznik nawilża i łagodzi podrażnienia.
Olej arganowy, masło shea, witamina E zapobiega przedwczesnemu starzeniu się skóry.
Kosmetyk pozostawia na skórze delikatną warstwę ochronną, która utrzymuje się przez kilka godzin, chroniąc skórę przed
niekorzystnymi warunkami środowiskowymi.
Krem zapobiega utracie wody z naskórka.
Łagodzi wszelkie podrażnienia.
Wygładza i uelastycznia skórę, zmniejszając jej szorstkość i nieprzyjemne uczucie ściągnięcia.
W efekcie skóra jest nawilżona i wypielęgnowana.
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