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Medik8 Pore Cleanse Gel Intense
kod produktu: P06171
kategoria: SKŁADNIKI AKTYWNE > Kwas migdałowy

Producent: Medik8
108,00 zł
Kod QR:

Pore Cleanse Gel Intense™
Żel oczyszczający minimalizujący widoczne pory
Pojemność: 150ml
Odkryj gładszą, matową i zdrowo wyglądającą cerę. Pore Cleanse Gel Intense zawiera mieszankę
substancji czynnych, które oczyszczają i złuszczają skórę, a także glicerynę, dzięki czemu skóra
staje się nawilżona i promienna. W połączeniu z odświeżającą fuzją mięty i lawendy, żel
oczyszczający pobudza zmysły, czyniąc z niego idealny poranny rytuał. W połączeniu z wodą, żel
zmienia się w miękką pianę, pozostawiając skórę matową, miękką i gładką.
Działanie:
Powstawaniu rozszerzonych porów sprzyja kilka czynników. Wiek, nadmiar sebum i opalanie
przyczyniają się do zatykania ujść gruczołów łojowych przez co pory są znacznie bardziej
widoczne gołym okiem. Pore Cleanse Gel Intensywnie minimalizuje widoczne pory na kilka
sposobów. AHA delikatnie złuszczają górne warstwy skóry, aby zmniejszyć możliwość blokowania
ujść porów. BHA skutecznie rozpuszczają wszelkie pozostałe zanieczyszczenia w porach;
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pozostawiając je oczyszczone. Ekstrakt z czerwonej koniczyny ogranicza produkcję sebum, aby
zapobiec rozciąganiu i powiększaniu porów. W przeciwieństwie do innych produktów, które mogą
nadmiernie wysuszać, Medik8 dzięki wykorzystaniu gliceryny, zapewnia optymalny poziom
nawilżenia, pozostawiając skórę elastyczną i nawilżoną.
Cechy: brak sztucznego zapachu, brak syntetycznych barwników, brak parabenów, brak
ftalanów, odpowiedni dla wegan, nie zawiera alkoholu, nietestowany na zwierzętach.
Sposób użycia:
Każdego dnia rano i wieczorem, nałożyć niewielką ilość żelu na dłoń i wmasować w zwilżoną
twarz i szyję. Delikatnie spłukać wodą. Do użytku zewnętrznego. Unikać kontaktu z oczami. W
przypadku kontaktu z oczami, należy przemyć je wodą. W przypadku wystąpienia podrażnienia,
należy zaprzestać użycia.
Składniki aktywne:
• Ekstrakt z czerwonej koniczyny – Ekstrakt z czerwonej koniczyny pomaga zredukować
nadmiar sebum i działa jak naturalny środek ściągający, aby zminimalizować widoczność porów.
• Kwas L-Migdałowy – chiralnie poprawny kwas migdałowy, zapewnia głębokie, ale delikatne
złuszczanie.
• Kwas L-Mlekowy – łagodny kwas AHA, który delikatnie złuszcza górne warstwy naskórka,
jednocześnie głęboko nawilżając i pielęgnując skórę.
• Kwas salicylowy – Głęboko oczyszczający kwas BHA, rozpuszcza sebum które może blokować
ujścia gruczołów łojowych.
• Gliceryna – Nawilża skórę, pozostawiając ją miękką i elastyczną.
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