Termékprofil

MARINE
COOLING MASQUE

(Korábban Marine Masque™)

FELPEZSDÍT. FELTÖLT. FRISSÍT.

TERMÉKLEÍRÁS
Hűsítő, ásványi agyagos lábmaszk hidratáló tengeri
kivonatokkal és növényekkel, a puha, felélénkült
lábakért.
MIT TUD?
• Természetes mentollal hűsíti a lábat.
• Panthenol tartalma nedvességet juttat a bőrbe.
• Nyugtatja a gyulladást és irritációt.
MIÉRT VAN RÁ SZÜKSÉGED?
• Hosszú ideig friss érzést biztosít a lábaknak a pedikűrt
követően.
• Természetes fodormenta tartalma aromaterápiás
hatású.
• “Arckezeléshez” hasonló érzést biztosít a lábnak.
FONTOS ÖSSZETEVŐI ÉS ELŐNYEI
Bentonite:
Finom agyag, mely kondicionál és tisztít. Sűrítő
anyagként is használják.
Fodormentaolaj (Mentha Viridis):
Természetes olaj, melyet aromaterápiás és hűsítő
hatása miatt alkalmaznak.
Kamilla (Matricaria) virág kivonat:
Természetes anyag, mely gyulladásgátló és
gyulladáscsökkentő hatásáról ismert. Hatékonyan
nyugtatja a bőrt.
Alga(Hypnea Musciformis & Sargassum
Filipendula) kivonat:
Nagyon hatékony alfa-hidroxi sav (A.H.A.) oldat,
melyet tengeri mikro algákból vonnak ki. Mélyen
felszívódik, hámlaszt és hidratál.
Panthenol (Pro Vitamin B5):
Nagyon hatékony hidratáló és puhító anyag, a bőr
rugalmasságát serkentő hatásáról ismert.
Nátrium PCA:
Természetes vízmegkötő anyag, mely az egészséges
bőrben is megtalálható. Kukoricakeményítőből
vonják ki, fermentációval és nagyon hatékony
hidratáló hatása miatt alkalmazzák. Gyorsan
felszívódik és növeli a bőr puhaságát és
rugalmasságát.
Aloe Vera (Aloe Barbadensis Leaf Juice):
Hidratáló és bőrpuhító hatásáról ismert. A bőrbe
hatolva egyenesen a szövetek mélyére juttatja a
nedvességet.
Glycerin:
Növényi olajokból kivont összetevő, melyet
erős hidratáló hatása miatt használnak. Gyorsan

felszívódik a bőrben és mágnesként szívja a bőrbe a
nedvességet, majd bent tartja.
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
• Kend fel vékony, egyenletes rétegben a lábakra,
kézzel.
• Csavard be a lábat egy törülközőbe vagy egy
zacskóba és hagyd hatni 5 percig.
• A lábáztatóban mosd le finoman.
• Elektromos, vízforgatós lábáztatóban is
használható.
KREATÍV ÖTLETEK
• Csavard be a lábat műanyag zacskóba és fedd
le meleg törülközővel a még élénkítőbb hatás
érdekében.
• Kiváló továbbértékesítésre.
ÖSSZETÉTEL

Aqua (Water) (Eau), Bentonite, Glycerin, Aloe Barbadensis
Leaf Juice, Sodium PCA, Propylene Glycol, Panthenol,
Mentha Viridis (Spearmint) Leaf Oil, Menthol, Hypnea
Musciformis Extract, Sargassum Filipendula Extract,
Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Gellidiela
Acerosa Extract, Sodium Coco PG-Dimonium Chloride
Phosphate, Isostearamide MIPA, Stearamidopropyl PGDimonium Chloride Phosphate, Cetyl Alcohol, Caprylyl
Glycol, Sclerotium Gum, Sorbitol, Lactic Acid, Glyceryl
Laurate, Phenoxyethanol, CI 61570 (Green 5).

KAPHATÓ MÉRETEK
• 552 g (19.5 oz)
• 2126 g (75 oz)

