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Esencja nawilżająca do cery trądzikowej Bratek 30g
 

Cena: 30,11 PLN

Opis słownikowy

Działanie łagodzi podrażnienia, nawilżające, redukcja
porów, redukuje wypryski, regeneruje

Gramatura g

Konsystencja olejek

Linie elitarne nie

Pielęgnacja
specyficzna

serum

Pojemność 30

Pora stosowania dowolnie

Producent FITOMED

Płeć damski

Rodzaj skóry dojrzała

Słońce nie

Typ skóry mieszana/tłusta

Opis produktu
 

Esencja nawilżająca „BRATEK“ została stworzona z największą dbałością o potrzeby kobiet mających cerę tłustą i trądzikową. Esencja
na bazie odpowiednio dobranych hydrolatów i świeżych wyciągów zmniejsza łojotok, łagodzi podrażnienia i zwęża rozszerzone pory.
Zawarty w niej hydrolat oczarowy reguluje wydzielanie sebum i delikatnie ściąga pory. Hydrolat miętowy ze względu na zawartość
mentolu nadaje uczucie ukojenia, świeżości i lekkiego chłodu. Wyciągi z bratka polnego, uczepu trójlistnego i wierzby białej oczyszczają,
ściągają, łagodzą stany zapalne i działają antybakteryjnie. Wypróbuj esencji nawilżającej „BRATEK“ i ciesz się zdrową, gładką cerą!

Polecamy do: cery trądzikowej.

Składniki aktywne: hydrolat miętowy, hydrolat oczarowy, wyciąg z bratka polnego, wyciąg z uczepu trójlistnego i wierzby białej, kwas
hialuronowy, pantenol.

Działanie: łagodzi podrażnienia, zmniejsza wydzielanie sebum, zapewnia uczucie świeżości.

Sposób użycia: 2 krople esencji nanieść na oczyszczoną skórę twarzy. 
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Składniki aktywne pod lupą:

Aromatyczna woda miętowa znana jest przede wszystkim ze swych właściwości orzeźwiających, odświeżających, antyseptycznych,
przeciwbakteryjnych, przeciwwirusowych i przeciwbólowych. Hydrolat miętowy polecany jest do cery trądzikowej, tłustej i podrażnionej,
przy łupieżu, zapaleniach skóry, depilacji i goleniu. W odróżnieniu od olejku eterycznego hydrolat miętowy działa łagodniej i może być
stosowany bezpośrednio na skórę.

Woda oczarowa ma szerokie zastosowanie w fitokosmetyce oraz farmacji ze względu na właściwości łagodzące, ściągające i
oczyszczające. Dzięki niskiemu pH (ok. 3,5-4,5) zapobiega powstawaniu nowych wyprysków.

Kwas hialuronowy tworzy film hydrofilowy na powierzchni skóry. Sam kwas nie przenika przez naskórek ze względu na zbyt dużą
cząsteczkę, natomiast tworzy na nim warstewkę z połączeń wodorowo-tlenowych, przyciągających cząsteczki wody ze skóry właściwej.
Woda kieruje się z wewnątrz do warstwy rogowej i nawadnia naskórek. Dobrze nawilżona warstwa lepiej wchłania substancje czynne.

Wyciąg z uczepu i bratka polnego działa antybakteryjnie i oczyszczająco na skórę zanieczyszczoną.

Wyciąg z wierzby białej, ze względu na obecność salicylanów, zapobiega powstawaniu nowych wyprysków.

Pantenol, czyli prowitamina B5, to substancja nawilżająca, penetrująca przez warstwę rogową; promotor przenikania dla innych
substancji odżywczych.

Właściwości: kosmetyk wegański. Zawartość składników aktywnych i naturalnych wynosi 99%. Dopuszcza się wytrącenie osadu i
wahanie koloru. Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić przed słońcem.
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