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Kerasan MILD Koncentrat do
kąpieli stóp
Nr katalogowy: PR-6752
Producent: Greppmayr GmbH
Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena
109,00 PLN

Produkt dostępny w następujących wariantach:
Pojemność: 1000 ml

Opis produktu
Kerasan Fussbad MILD (wcześniej Callusan Naturale MILD)
Koncentrat do kąpieli stóp z ekstraktem z granatu i kory wierzby.
Nasycony naturalnymi ekstraktami koncentrat do kąpieli stóp. Wyciąg z granatu sprawia, że koncentrat ma działanie
nawilżające i odżywcze dla skóry. Z kolei ekstrakt z białej wierzby to żródło naturalnego kwasu salicylowego o działaniu
oczyszczająco-złuszczającym. Dzięki połączeniu składników formuła ma działanie antybakteryjne, ściągające i
przeciwzapalne.
Koncentrat do moczenia stóp można wykorzystać z powodzeniem zarówno w warunkach gabinetowych przed zabiegiem
pedicure, jak i w domowym zaciszu. Idealnie nadaje się nie tylko do kapieli stóp, ale też do przemycia w celu
odświeżenia stóp po upalnym dniu, całodniowej pracy w pełnym obuwiu czy relaksacyjnej kapieli dla zmęczonych,
opuchniętych nóg. Idealnie sprawdzi się dla osób aktywnych.
Pamiętaj, że zgodnie z sugestiami podologów nie zaleca się moczenia stóp dłużej niż ok. 15 minut. Długie moczenie
stóp sprzyja maceracji naskóra i zwiększa podatność skóry na uszkodzenia, co jest szczególnie niebezpieczne u
diabetyków.
Jeżeli jesteś diabetykiem nie mocz stóp, a jedynie umyj je dokładnie w wodzie z dodatkiem kilku kropel koncentratu. Po
umyciu stóp zwróć uwagę na dokładne osuszenie skóry, szczególnie w przestrzeniach miedzypalcowych. Dopiero, gdy
masz suche stopy zadbaj o właściwe nawilżenie i natłuszczenie stóp odpowienimi kosmetykami.

Właściwości koncentratu Kerasan Mild:
zmiękcza zrogowacenia i paznokcie
usuwa martwe komórki skóry
wygładza i uelastycznia naskórek
działa bakteriostatycznie i przeciwzapalnie
nawilża i pielęgnuje
odświeża i zmniejsza potliwość
relaksuje
Składniki aktywne:
Ekstrakt z kory wierzby, Ekstrakt z granatu
Sposób użycia:
Produkt jest koncentratem i należy dozować go oszczędnie. Na 5-7 litrów ciepłej wody (34°-36°C) wlać 10-15 ml
koncentratu. Zbyt długa kąpiel może prowadzić do obrzęków i nadmiernej maceracji naskórka.
Wstrząsnać przed użyciem. Wytrącanie się osadu i mętnienie jest naturalnym procesem.
Skład:
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Glycerin, Sodium Lauryl Sulfate, Punica Granatum Peel Extract, Punica
Granatum Seed Extract, Salix Alba Bark Extract, Phenoxyethanol, Parfum, Coco-Betaine, Ethylhexylglycerin, Caprylyl
Glycol, Sodium Hydroxide, CI 61570, CI 47005, Citral, Limonene, Linalool
Testowany dermatologicznie.
Nie zawiera paraﬁny, olejów mineralnych, silikonu, ekstraktów pochodzenia zwierzęcego oraz substancji z
grupy PEG.
Pojemność: 1000ml
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