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Pharmaceris W MELACYD Dermo-ochronny krem wybielający
przebarwienia, 4% NIACYNAMID na dzień SPF50
 

Cena: 61,00 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 ml

Postać -

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

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis

Krem polecany do codziennej pielęgnacji na dzień, dla skóry z przebarwieniami, nierównym kolorytem oraz narażonej na powstawanie
przebarwień podczas ekspozycji na słońce, zmian hormonalnych, przyjmowania środków antykoncepcyjnych, w okresie ciąży, po
zabiegach dermatologicznych i medycyny estetycznej oraz zmianach zapalnych.

DZIAŁANIE:
Unikalny wysokoskoncentrowany krem zawiera 4% Niacynamidu, którego efekt działania porównywalny jest do hydrochinonu*,
stosowanego w wybielających terapiach medycznych. Niacynamid o wysokim współczynniku bezpieczeństwa, skutecznie hamuje
zarówno syntezę melaniny, jak i migrację barwnika do naskórka, przeciwdziałając powstawaniu nowych zmian barwnikowych. Efekt
kilkupoziomowego wybielania potęguje wit. C oraz kompleks Biomimetic-Peptid. Stopniowo zmniejszają one intensywność istniejących
przebarwień, rozjaśniają i wyrównują koloryt skóry. Witamina E pełni rolę fizjologicznego antyoksydantu, opóźniając procesy starzenia.
SPF 50+ zapewnia skuteczną fotoochronę skóry. Krem nie powoduje odbarwień zdrowej skóry.

SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA W BADANIACH NA SKÓRZE Z PRZEBARWIENIAMI:*
79% - rozjaśnia przebarwienia,
83% - wyrównuje koloryt skóry,
83% - naturalnie rozjaśnia skórę,
92% - wygładza,
100% - nawilża.

*Badanie in vivo w Centrum Naukowo-Badawczym Dr Irena Eris po 6 tygodniach stosowania.

SPOSÓB UŻYCIA:
Przebarwione obszary skóry smarować 2-4 razy dziennie. Efekt wybielający widoczny po min. 3 tygodniach stosowania. W trakcie kuracji
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i 10 tygodni po jej zakończeniu unikać ekspozycji skóry na słońce. Zalecane jest jednoczesne stosowanie kremu na noc z serii
Pharmaceris W.

Pojemność opakowania
30 ml

Obszar pielęgnacji
twarz

Rodzaj skóry
każda
z przebarwieniami
z nierówną pigmentacją
po zabiegach medycyny estetycznej

Działanie
nawilżające
fotoochronne
wyrównuje koloryt skóry
rozjaśnia przebarwienia

Stosowanie
na dzień
2-4 razy dziennie

Wiek
od 13 roku życia
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