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Pharmaceris T, PURI-SEBOSTATIC, Pianka głęboko
oczyszczająca do mycia twarzy, 150ml
 

Cena: 38,19 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 150 ml

Postać -

Producent LAB.KOSM.DR IRENA ERIS SP.Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis

Pianka do codziennego mycia twarzy dla skóry trądzikowej i mieszanej ze skłonnością do powstawania zaskórników oraz nadmiernego
wydzielania sebum. Rekomendowana również dla skóry przesuszonej na skutek kuracji przeciwtrądzikowej. Preparat odpowiedni dla
skóry w każdym wieku. Zastępuje tradycyjne mydło.

DZIAŁANIE:
Delikatna pianka skutecznie oczyszcza skórę z zanieczyszczeń oraz makijażu. Naturalny kwas hydroksycytrynowy zawarty w wyciągu z
tamaryndy posiada doskonałe właściwości złuszczające martwe komórki naskórka oraz nawilżające przywracające hydro-równowagę
skóry. Ekstrakt z łopianu oraz cynk PCA zmniejszają zaburzenia czynności skóry łojotokowej normalizując wydzielanie sebum. Preparat
wykazuje wysoki stopień tolerancji.

SPOSÓB UŻYCIA:
Niewielką ilość pianki wydozować na dłoń i umyć twarz. Następnie spłukać wodą. Zastosować tonik i odpowiedni krem z serii
Pharmaceris T. Stosować codziennie rano i wieczorem.

Pianka do codziennego mycia twarzy dla skóry trądzikowej i mieszanej ze skłonnością do powstawania zaskórników oraz nadmiernego
wydzielania sebum. Rekomendowana również dla skóry przesuszonej na skutek kuracji przeciwtrądzikowej. Preparat odpowiedni dla
skóry w każdym wieku. Zastępuje tradycyjne mydło.

DZIAŁANIE:
Delikatna pianka skutecznie oczyszcza skórę z zanieczyszczeń oraz makijażu. Naturalny kwas hydroksycytrynowy zawarty w wyciągu z
tamaryndy posiada doskonałe właściwości złuszczające martwe komórki naskórka oraz nawilżające przywracające hydro-równowagę
skóry. Ekstrakt z łopianu oraz cynk PCA zmniejszają zaburzenia czynności skóry łojotokowej normalizując wydzielanie sebum. Preparat
wykazuje wysoki stopień tolerancji.
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SPOSÓB UŻYCIA:
Niewielką ilość pianki wydozować na dłoń i umyć twarz. Następnie spłukać wodą. Zastosować tonik i odpowiedni krem z serii
Pharmaceris T. Stosować codziennie rano i wieczorem.

Pojemność opakowaniaŁ
150 ml

Obszar pielęgnacji:
twarz

Rodzaj skóry:
skłonna do powstawania zaskórników
skłonna do przetłuszczania
trądzikowa

Działanie:
łagodzące
oczyszczające
antybakteryjne
reguluje wydzielanie sebum
złuszczające
przywracające równowagę mikroflory naskórka
głęboko oczyszcza
normalizujące

Stosowanie:
rano i wieczorem

Wiek:
bez względu na wiek
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