Lipożel

DEMOXOFT Lipożel

do specjalistycznej ochrony i pielęgnacji powiek
• pomaga w usuwaniu zalegających zanieczyszczeń i wydzieliny
na powiekach i brzegach powiek
• łagodzi objawy podrażnienia wywołane przez różne czynniki
zewnętrzne (takie jak np. nużeńce)
• nawilża wrażliwą skórę powiek i skutecznie pobudza procesy
regeneracyjne
• niweluje nieprzyjemne odczucie związane z wysuszeniem
i uszkodzeniem naskórka
DEMOXOFT Lipożel polecany jest do specjalistycznej ochrony i pielęgnacji powiek w przypadku takich objawów jak świąd i podrażnienie.
Aloes łagodzi świąd i pieczenie towarzyszące stanom zapalnym.
D-panthenol (prowitamina B5) nadaje skórze elastyczność i łagodzi podrażnienia.
Kwas hialuronowy wraz z Fucogelem® tworzą warstwę ochronną
i zapewniają kompleksowe nawilżanie podrażnionej skóry.
Olivem®1000 oparty na cennych właściwościach oliwy z oliwek wzmacnia
barierę ochronną skóry.
Sposób użycia:
DEMOXOFT Lipożel należy stosować głównie na noc, najlepiej bezpośrednio przed snem. Po wieczornej toalecie należy zamknąć oczy, a następnie nałożyć niewielką ilość Lipożelu na powieki i delikatnie rozsmarować na całej powierzchni powiek. Po przebudzeniu powieki oraz ich brzegi należy przemyć preparatem Demoxoft Płyn. Przemywanie preparatem
Demoxoft Płyn można powtarzać kilka razy dziennie.
Bezpośrednio po zastosowaniu preparatu może pojawić się przemijające
uczucie chłodu.

W celu osiągnięcia dobrego efektu działania rekomendowane jest stosowanie preparatu Demoxoft Lipożel przez 2 tygodnie, a następnie po 2 tygodniowej przerwie ponowne jego zastosowanie przez 2 tygodnie. W razie
potrzeby można przedłużyć stosowanie Demoxoft Lipożel.
Należy unikać stosowania preparatu bezpośrednio na powierzchnię oka.
W przypadku dostania się żelu do oka, oko należy przepłukać wodą.
UWAGI: Produkt nie powinien być używany przez osoby, u których występuje alergia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie są znane interakcje z innymi produktami. W przypadku wystąpienia podrażnień i reakcji
alergicznych należy zaprzestać stosowania preparatu.
Składniki/Ingredients: Aqua, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Panthenol, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Sodium Hyaluronate, Salvia Lavandulaefolia Leaf Oil, Biosaccharide Gum-1, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Triethanolamine, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin,
Tetrasodium Glutamate Diacetate, D-Limonene i Linalool
Testowany okulistycznie. Może być stosowany do oczyszczania i pielęgnacji powiek przez osoby, u których wykryto obecność nużeńców. Produkt hipoalergiczny
Producent:
Verco S.A.,
ul. Odrowąża 15,
03-310 Warszawa

Najlepiej zużyć przed końcem i numer partii na opakowaniu
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Dystrybutor:
Ofta Sp. z o.o.,
ul. Mleczna 8,
03-667 Warszawa

