Τίτλος: Η πανίσχυρη δύναμη της φύσης σε ένα προϊόν!
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Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και οι αυξημένες σημερινές
απαιτήσεις, μας δημιουργούν, μεταξύ άλλων, έντονο στρες και
άγχος τα οποία επιβαρύνουν τον οργανισμό μας με
αποτέλεσμα να αντανακλώνται με κάποιο τρόπο στο δέρμα
μας. Έτσι κάνουν την εμφάνισή τους κάποιες δερματοπάθειες
από μικρές ακόμα ηλικίες ή εντείνονται υπάρχοντα χρόνια
ενδεχομένως προβλήματα. Επίσης, είναι γεγονός ότι η έλλειψη
χρόνου για την προσωπική φροντίδα της επιδερμίδας μας σε
καθημερινή βάση και σε συνδυασμό με τον τρόπο ζωής μας,
επιδεινώνουν το φαινόμενο εμφάνισης δερματολογικών
παθήσεων.
Η alcoplast είναι η κατάλληλη λύση άμεσης ανάγκης στην
καθημερινότητά μας, απαραίτητη για κάθε σπίτι. Πρόκειται για
μία πανίσχυρη πολυχρηστική κρέμα, για το πρόσωπο και το
σώμα με δράση επουλωτική, αναπλαστική, εξαιρετική για
δερματολογικά προβλήματα, αλλά και καλλυντική, όσον αφορά
την ενυδάτωση και την προστασία της επιδερμίδας από τη
γήρανση.
Η εξαιρετικά αποτελεσματική δράση της alcoplast οφείλεται στην πολύ προσεγμένη και πλούσια σύνθεσή της,
βασισμένη στην δύναμη της φύσης. Είναι αποτέλεσμα πολυετούς έρευνας και ανάπτυξης και περιέχει πολύτιμα
συστατικά από θαυματουργά βότανα με επιστημονικά αποδεδειγμένη δράση. Η εμπλουτισμένη της σύνθεση που
την κάνει να ξεχωρίζει και να είναι μοναδική, αποτελείται από 13 κύρια δραστικά συστατικά που μεταξύ άλλων
είναι η Αλκάνα Τινκτόρια, Εκχύλισμα φύλλων Σημύδας, Ερυθρελάτης, Καλέντουλας, Κουρκουμά, Αλόη, Χαμομήλι,
Λεβάντα, Βιταμίνη Ε, που παρέχουν ισχυρές αντιοξειδωτικές και καταπραϋντικές ιδιότητες με εξαιρετική
αντιφλεγμονώδη και αντιμικροβιακή δράση.
Απευθύνεται σε άνδρες και γυναίκες οποιασδήποτε ηλικίας που αντιμετωπίζουν περιστασιακά ή χρόνια δερματικά
προβλήματα όπως κοκκινίλες, ερεθισμοί, έκζεμα, ξηροδερμία, σκληρύνσεις, κοψίματα, εγκαύματα, εκδορές, ουλές
από κάποιο τραύμα πχ ύστερα από επέμβαση ή από κάποιο μικροατύχημα, ραγάδες από απότομη αυξομείωση
βάρους π.χ στην εφηβεία ή και ύστερα από την εγκυμοσύνη.
Είναι κατάλληλη και για πιο εξειδικευμένες περιπτώσεις όπως σε περιόδους κατάκλισης όπου η επιδερμίδα πρέπει
να διατηρεί σε υψηλά επίπεδα την υγρασία και την ελαστικότητά της με σκοπό να αποτρέπονται δερματικά έλκη ή
αλλιώς πληγές, που δημιουργούνται από έλλειψη κινητικότητας και αλλαγών στην κυκλοφορία του αίματος.
Όλη η δύναμη της φύσης στο δέρμα μας, από την Powerpharm!
Πληροφορίες και παραγγελίες στο : Τηλ. 2311 300 400
www.powerpharm.gr
info@powerpharm.gr

