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FLOS-LEK Żel Arnikowy Forte 50 ml
 

Cena: 17,23 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 ml

Postać -

Producent LABORATORIUM KOSMETYCZNE "FLOSLEK"
FURMANEK SP.J.

Opis produktu
 

Opis
Żel Flos-Lek zawierający arnikę jest skutecznym kosmetykiem do pielęgnacji skóry naczynkowej, skłonnej do siniaków oraz delikatnej
skóry w okolicach oczu, podatnej na opuchnięcia i worki pod oczami. Jest także odpowiedni do pielęgnacji skóry z potłuczeniami,
niezależnie od ich umiejscowienia. Dzięki połączeniu wysokiego stężenia ekstraktu z arniki, troxerutyny i ekstraktu z aceroli, żel ten
zapewnia skuteczne działanie obkurczające, wzmacniające i uszczelniające naczynka krwionośne. Ekstrakt z arniki wzmacnia i
regeneruje skórę naczynkową, zmniejszając jej skłonność do zaczerwienienia. Troxerutyna działa antyoksydacyjnie i wyrównuje koloryt
skóry, a ekstrakt z aceroli bogaty w witaminę C delikatnie rozjaśnia skórę, chroniąc ją przed utratą wilgoci oraz stymulując odbudowę
kolagenu. Przy regularnym stosowaniu, żel arnikowy Flos-Lek zmniejsza widoczność zasinień i zaczerwienień skóry oraz poprawia jej
kondycję. Stosowany na skórę w okolicach oczu zmniejsza zaczerwienienia, widoczność cieni i worków pod oczami, zapewniając
odpowiedni poziom nawilżenia oraz poprawiając napięcie i elastyczność skóry, co skutkuje poprawą jej kolorytu.

Składniki
Glycerin* (gliceryna) - związek chemiczny z grupy alkoholi
Dipropylene Glycol - organiczny związek chemiczny
Panthenol (pantenol) - prowitamina B5, składnik naturalnego nawilżacza skóry
Arnica Montana Flower Extract* (ekstrakt z kwiatów arniki górskiej) - ekstrakt z kwiatów arniki górskiej
Arnica Chamissonis Flower Extract* (ekstrakt z kwiatów arniki łąkowej) - ekstrakt z kwiatów arniki łąkowej
Malpighia Glabra Fruit Extract* (ekstrakt z owoców aceroli) - ekstrakt z owoców aceroli, źródła naturalnej witaminy C
Troxerutin* (rutyna) - związek chemiczny z grupy flawonoidów, stosowany w leczeniu chorób żył
Carbomer - polimer syntetyczny, stosowany jako zagęstnik
Triethanolamine - związek chemiczny, stosowany w kosmetykach jako regulator pH
Ethylhexylglycerin - związek chemiczny, stosowany jako konserwant i zagęstnik
Caprylhydroxamic Acid - organiczny związek chemiczny, stosowany jako konserwant
Potassium Sorbate - organiczny związek chemiczny, stosowany jako konserwant
Sodium Benzoate - organiczny związek chemiczny, stosowany jako konserwant

Zastosowanie
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Żel Flos-Lek z arniką forte jest idealnym produktem do pielęgnacji skóry naczynkowej, która ma tendencję do siniaków oraz delikatnej
skóry okolic oczu, która jest podatna na podpuchnięcia, worki i zaczerwienienia, z widocznymi cieniami i rozszerzonymi naczynkami.
Może być również stosowany do pielęgnacji skóry z potłuczeniami w dowolnej lokalizacji. Produkt ten jest odpowiedni dla osób w
każdym wieku, w tym dla osób z wrażliwą skórą i skłonną do podrażnień, a jego regularne stosowanie przynosi natychmiastowe
ukojenie, zmniejsza zasinienia i zaczerwienienia skóry oraz poprawia jej kondycję, zapewniając jednocześnie odpowiedni poziom
nawilżenia, napięcia i elastyczności skóry, poprawiając jej koloryt.

Sposób użycia
Aby użyć żelu arnikowego, należy nałożyć go na skórę w okolicach oczu lub na miejsca, które wymagają pielęgnacji. Należy
równomiernie rozprowadzić żel na skórze, wykonywać kolisty masaż i pozostawić do całkowitego wchłonięcia. Należy zachować
bezpieczny odstęp od worka spojówkowego podczas aplikacji na skórę wokół oczu. Żel można stosować codziennie na skórze w
każdym wieku, także na cerze wrażliwej i skłonnej do podrażnień.
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