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LIERAC PHYTOLASTIL ŻEL ZAPOBIEGAJĄCY ROZSTĘPOM,
400 ML
 

Cena: 85,51 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 100 ml

Postać żel

Producent Ales Groupe Lierac

Opis produktu
 

LIERAC PHYTOLASTIL ŻEL ZAPOBIEGAJĄCY ROZSTĘPOM, 400 ML

**Wskazania:**

Lierac Phytolastil żel zapobiegający rozstępom to kosmetyk przeznaczony do codziennej pielęgnacji skóry ciała.

**Opis działania:**

Lierac Phytolastil żel zapobiegający rozstępom to żel zawierający 35% aktywnych składników roślinnych wzmacnia tkankę łączną i
zapobiega pojawianiu się rozstępów na biuście, brzuchu, biodrach i pośladkach. Lekka, żelowa konsystencja łatwo się wchłania i
zwiększa wydajność preparatu. Doskonale nadaje się do pielęgnacji skóry w okresie dojrzewania, ciąży czy przy wahaniu wagi. Pomaga
zapobiegać powstawaniu rozstępów. Skuteczność w zapobieganiu i korygowaniu widocznych rozstępów potwierdzona przez 11
międzynarodowych badań klinicznych, przeprowadzonych na ponad 500 kobietach: Skuteczność w zapobieganiu powstawania
rozstępów u ciężarnych kobiet w 84%* przypadków. Żel opracowany został na bazie unikatowej receptury opartej na synergii roślinnej
ukierunkowanej na zapobieganie rozstępom. Zawiera restrukturyzujący kompleks (35%) PRZYWROTNIK + BLUSZCZ + SKRZYP, bogaty
we flawonoidy i tanoidy - stymuluje fibroblasty do produkcji włókien kolagenu i elastyny, poprawiając strukturę i elastyczność skóry. 
* Badanie przeprowadzono na 48 kobietach po zastosowaniu żelu PHYTOLASTIL od 3 miesiąca ciąży do 1 miesiąca po porodzie.

**Sposób użycia:**

Lierac Phytolastil żel zapobiegający rozstępom należy stosować profilaktycznie np.: w ciąży, w okresie dojrzewania. Również po kuracji
ampułkowej jako jej kontynuację. W ciąży stosować od 3-go miesiąca do końca połogu, czyli pojawienia się po porodzie menstruacji.
Bezpieczny dla płodu. W pozostałych przypadkach używać przez okres 6 tygodni. Wmasować raz dziennie w miejsca szczególnie
narażone na powstanie rozstępów: brzuch, biodra, piersi, pośladki. Regularność stosowania jest niezbędna dla osiągnięcia optymalnych
rezultatów.
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**Składniki:**

 Aqua/Water/Eau, Propylene Glycol, Alchemilla Vulgaris Extract, Hedera Helix (Ivy) Leaf/Stem Extract, Equisetum Arvense Extract
Carbomer, Tromwthamine, Caprylyl Glycol, Sodium Hydroxide, Sodium Benzoate, Sodium SAlicylate, Tetrasodium Glutamate DIacetate.

**Wielkość opakowania:**

400 ml

**Producent:**

Ales Groupe Polska Sp. z o.o.
ul. Nowoursynowska 95
02-797 Warszawa

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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