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Bionicare antyseptyczny scrub
solno-sukrowy 500g
Cena

50,00 zł

Producent

Bionicare

Opis produktu
BIONICARE
INNOWACYJNY SKŁAD | WYSOKA SKUTECZNOŚĆ | WYDAJNOŚĆ
Nowy wymiar doskonałości w pielęgnacji stóp, dłoni i paznokci!
Bionicare to specjalistyczna marka, posiadająca kompleksową ofertę skutecznych produktów w zakresie
profesjonalnej pielęgnacji podologicznej.
Piękne i zadbane stopy to nie tylko komfort, ale też pewność siebie, która pozwala poczuć się swobodnie, niezależnie od
sytuacji. Niezależnie od Twojego trybu życia, wieku i typu skóry, nasza misja brzmi zawsze tak samo: troska na każdym
kroku.

Antyseptyczny scrub solno - cukrowy
Do peelingu skóry stóp przed zabiegiem pedicure.
Działanie:
Scrub solno - cukrowy intensywnie zmiękcza zrogowaciały naskórek.
Drobinki pumeksu zawartego w peelingu idealnie wygładzają skórę stóp. Dzięki cennym składnikom olejowym, scrub
przyspiesza procesy regeneracji skóry i wspomaga poprawę jej elastyczności. Zawarty w peelingu olej z nasion cebuli
posiada wysoką koncentrację witaminy C i ma wyjątkowe właściwości antybakteryjne. Ekstrakt z korzenia mydlnicy lekarskiej
ułatwia przenikanie składników aktywnych w skórze i działa przeciwzapalnie. Bogate w witaminy A i E oraz kwasy
tłuszczowe masło Shea, regeneruje i odżywia. Zawarte w peelingu cenne oleje rycynowy, z awokado, z mandarynki
działają antygrzybicznie, antywirusowo i antyseptycznie. Olej z pestek winogron i z ziaren sezamu koją i regenerują
skórę stóp.
Sposób użycia:
Odpowiednią ilość peelingu nanieść na stopy i wykonać masaż. Pozostawić peeling na skórze na około 5 minut, a następnie
dokładnie spłukać ciepłą wodą, osuszyć stopy i przystąpić do kolejnych etapów zabiegu.

BIONICARE
➡️ Innowacyjny skład - Innowacyjne i skuteczne receptury w oparciu o autorskie technologie, które powstały dzięki
współpracy z podologami.
➡️ Wysoka skuteczność - Zespół kreujący produkty tworzy wysoce skuteczne i bezpieczne receptury na bazie innowacyjnych
rozwiązań.
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➡️ Wydajność - Wysoka koncentracja składników aktywnych pozwala na mniejsze zużycie produkty w celu uzyskania
oczekiwanego efektu.

Środki ostrożności:
Przechowywać w temp. poniżej 25°C.
Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Nie stosować na uszkodzoną i podrażnioną skórę stóp.
Chronić przed dziećmi.
Produkt do użytku profesjonalnego.
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