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Regenerum, regeneracyjne serum do paznokci, 5 ml
 

cena: 14,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 5 ml

Postać serum

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja wyrób medyczny

Zastosowanie kosmetyk

Opis produktu
 

Opis

Regeneracyjne serum do paznokci Regenerum jest kosmetykiem przeznaczonym do kompleksowej pielęgnacji paznokci: kruchych,
łamliwych, rozdwajających się i z przebarwieniami.

Serum zawiera składniki naturalnego pochodzenia, które nawilżają, regenerują i wzmacniają płytkę paznokcia:

olej z orzeszków makadamia – zapobiega łamaniu i rozdwajaniu paznokci
olej ze słodkich migdałów – wzmacnia i utwardza płytkę
olej z pestek winogron – zmiękcza i nawilża skórki
olej cytrynowy – rozjaśnia przebarwienia
witaminy A i E – chronią przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych.

Preparat nie zawiera alkoholu, parabenów (mogących uczulać konserwantów) ani sztucznych barwników.

Wskazania

Regenerum regeneracyjne serum do paznokci to preparat przeznaczony do kompleksowej pielęgnacji paznokci oraz otaczającego
naskórka.

Działanie

Preparat: przyspieszenia wzrost paznokci, nawilża, wzmacnia i uelastycznia płytkę, uodpornia na uszkodzenia, rozjaśnia przebarwienia,
zmiękcza otaczające paznokieć skórki oraz przywraca naturalny wygląd paznokciom.

Zalety stosowania serum do paznokci Regenerum:
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 Kompleksowa regeneracja płytki i naskórka
możliwość używania okresowego (tzw. kuracja) lub jako pielęgnacja całoroczna
opakowanie ma delikatny pędzelek, umożliwiający łatwą i precyzyjną aplikację serum na płytkę paznokcia i otaczający naskórek
pędzelek umożliwia też szybkie wnikanie składników aktywnych w tkankę i masaż, pobudzający macierz paznokcia do wzrostu.

Substancja czynna: minerały

Skład

Macadamia Integrifolia Seed Oil; Vitis Vinifera Seed Oil/ Tocopherol; Prunus Amygdalus Dulcis Oil; Silica; Citrus Limon Peel Extract/
Helianthus Annuus Seed Oil; Retinyl Palmitate; Tecopheryl Acetate, Capryryl Glycol/ Glyceryl/ Caprylate/ Ethylhexylglycerin/ Parfum.

Zawartość 5 ml serum

Sposób przechowywania 25°C

Sposób użycia

Preparat może być używany okresowo jako kuracja lub przez cały rok, w zależności od indywidualnych potrzeb. Produkt należy
aplikować po uprzednim oczyszczeniu płytki paznokciowej (zmyć lakier, jeśli jest nałożony). Po aplikacji delikatnie wmasować nałożony
preparat w płytkę paznokcia, wpływając pozytywnie na jego wzrost.

Uwagi do stosowania

Tylko do użytku zewnętrznego. Nie stosować u dzieci. Unikać kontaktu z oczami i uszkodzoną skórą. Nie stosować po upływie terminu
ważności.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: AFLOFARM

Pozwolenie: RK/324519/2011
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