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Mustela Maternite, krem przeciw rozstępom i na rozstępy,
ujędrniający całe ciało bez zapachu, 150 ml
 

Cena: 49,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent LABORATOIRES EXPANSCIENCE POLSKA
SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Opracowany przy wykorzystaniu składników aktywnych naturalnego pochodzenia krem Mustela Maternite, który posiada w ofercie
apteka internetowa Urtica, stanowi dermokosmetyk dostosowany do specyficznych potrzeb skóry kobiet w okresie ciąży. Zawarte w nim
substancje czynne poprawiają jędrność i elastyczność naskórka, pomagając w walce z nieestetycznymi rozstępami, jakie mogą
pojawiać się na udach, pośladkach, biodrach i brzuchu.

Wyprodukowany przez markę Mustela krem Maternite, który oferujemy online, podobnie jak inne produkty tej firmy, wyróżnia nie tylko
naturalny skład i przystępna cena, ale także hipoalergiczna, bezzapachowa formuła. Kosmetyk posiada lekką konsystencję, dzięki czemu
jest łatwy w aplikacji, błyskawicznie się wchłania i nie pozostawia na skórze lepkiej warstwy.

Oferowany produkt został przetestowany dermatologicznie oraz ginekologicznie. Dzięki wersji bezzapachowej może być stosowany
nawet przez osoby ze skórą wrażliwą i z tendencją do reakcji alergicznych.

Działanie:

W składzie kremu Mustela Maternite znalazły się następujące składniki aktywne pochodzenia naturalnego:

Peptydy awokado, które dzięki swoim właściwościom łagodzą uczucie napięcia skóry, przyczyniając się do poprawy jej
elastyczności i sprężystości,
Oligolementy i perełkowiec japoński, stymulujące procesy odbudowy komórkowej,
Arabinogalaktan, wzmacniający syntezę włókien kolagenowych podtrzymujących skórę,
Wosk pszczeli i masło Shea, które wykazują działanie regenerujące, nawilżające oraz delikatnie natłuszczające, skutecznie
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zabezpieczając skórę przed pojawianiem się nowych rozstępów.

Sposób użycia:

Kosmetyk należy aplikować dwa razy dziennie #℣佐⌡⌀渀愀樀氀攀瀀椀攀樀 爀愀渀漀 椀 眀椀攀挀稀漀爀攀洀⌡⍃倣℣ na dokładnie oczyszczoną skórę piersi, brzucha, bioder oraz
ud. Masować do momentu całkowitego wchłonięcia kosmetyku. Ze względu na zawartość naturalnych gum, podczas aplikacji preparatu
na skórze mogą pojawić się drobne grudki, w szczególności na skórze odwodnionej i suchej. Aby ich uniknąć, należy starannie
wmasować krem w skórę natychmiast po nałożeniu.
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