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Diosminex, szybka ulga dla nóg, żel, 100g
 

cena: 21,26 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 100 g

Postać żel

Producent VALEANT

Rodzaj rejestracji kosmetyk leczniczy

Opis produktu
 

Diosminex to ?el z diosmin?, kompleksem flawonoidów oraz mentolem, daj?cym efekt ch?odzenia.
Preparat przynosi szybk? ulg? zm?czonym i obrz?kni?tym nogom.

?el Diosminex zawiera diosmin? o wielokierunkowym dzia?aniu:

 •  zmniejsza uczucie zm?czenia, napi?cia i ci??ko?ci nóg
•  zapewnia natychmiastowe uczucie ch?odzenia i odpr??enia skóry nóg
•  zmniejsza widoczno?? paj?czków naczyniowych
•  piel?gnuje skór? z oznakami cellulitu
•  poprawia estetyk? i wygl?d skóry nóg.

To kosmetyk w wygodnej formie ?elu, nie zawiera w sk?adzie parabenów. Lekka formu?a sprawia, ?e ?el
dobrze si? rozprowadza i bardzo szybko wch?ania, nie pozostawiaj?c plam na ubraniach.

Diosminex Szybka ulga dla nóg to piel?gnacyjny ?el do nóg, szczególnie polecany osobom:
•  z syndromem ci??kich nóg
•  ze sk?onno?ci? do paj?czków naczyniowych i rozszerzonych lub kruchych naczynek
•  zmagaj?cym si? z obrz?kami.

Opis u?ycia:
 Produkt przeznaczony do stosowania miejscowego.
?el do nóg Diosminex mo?na stosowa? kilka razy dziennie, w zale?no?ci od potrzeb.
Niewielk? ilo?? ?elu nale?y delikatnie wmasowa? w skór?.
Tylko do u?ytku zewn?trznego.

Sk?ad:
Aqua, Propylene Glycol, OliveOilPeg-7 Esters, Ruscus Aculeatus Root Extract, Citrus Limon Peel Extract,
Solidago Virgaurea Extract, Glycerin, Diosmine, Carbomer, Menthol, Caprylyl Glycol, Phenoxyethanol,
Hexylene Glycol, Sodium Hydroxide, Parfum, Amyl Cinnamal, Hexy lCinnamal, Hydroxycitronellal, Linalool
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Przeciwwskazania:
 Nadwra?liwo?? na którykolwiek ze sk?adników preparatu.

Ostrze?enia:
 •  Przebadany dermatologicznie.
•  Przechowywa? w miejscu niewidocznym i niedost?pnym dla dzieci.
•  Przechowywa? w suchym miejscu, w temperaturze poni?ej 25°C.
•  Nie stosowa? po up?ywie terminu wa?no?ci.

Producent / Podmiot odpowiedzialny:
 Bausch Health Poland Sp. z o.o.
Ul. Przemys?owa 2
35-959 Rzeszów
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