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Pharmaceris F SUN-CORRECTION Fluid ochronno-korygujący
łagodzący podrażnienia SPF 50+ ivory 01
 

Cena: 47,09 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 ml

Postać Fluid

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

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis

Fluid polecany do każdego typu skóry, również nadwrażliwej i podrażnionej w wyniku działania czynników zewnętrznych (fotoalergie) i
mechanicznych: po zabiegach medycyny estetycznej, laserach oraz peelingach. Rekomendowany dla osób z tendencją do tworzenia się
przebarwień skóry i narażonych na ich powstawanie (np. podczas przyjmowania leków, przy zmianach zapalnych, ciąży) oraz osób
zmagających się z problemem bielactwa.

DZIAŁANIE:
Specjalistyczny fluid zapewnia najwyższą ochronę przed promieniowaniem słonecznym oraz skuteczną osłonę przed powstawaniem i
intensyfikacją przebarwień. Dzięki zmikronizowanym pigmentom idealnie maskuje defekty skórne zapewniając długotrwały efekt krycia,
nadając skórze wyrównaną strukturę i zdrowy koloryt. Innowacyjna formuła Leukine-Barrier™, o działaniu immunostymulującym,
przynosi efekt kojenia i łagodzenia podrażnień powstałych w wyniku działania czynników zewnętrznych oraz mechanicznych. Łagodzący
wyciąg z lnu przywraca zaburzoną fizjologiczną równowagę skóry, wzmacnia jej barierę lipidową i wpływa na szybszą regenerację. Fluid
nie obciąża skóry, nie zatyka porów oraz nie powoduje powstawania zaskórników. Preparat o wysokim stopniu tolerancji, nie wysusza
skóry.

SPOSÓB UŻYCIA:
Preparat równomiernie rozprowadzić na skórze twarzy. Pozostawić do wchłonięcia. Stosować na dzień.

Pojemność opakowania
30 ml

Obszar pielęgnacji
twarz
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Rodzaj skóry
każda
naczynkowa
alergiczna
nadwrażliwa
ze skłonnością do niedoskonałości
po leczeniu dermatologicznym
z problemem bielactwa
z piegami
wymagająca szczególnej ochrony
skłonna do fotoalergii
skłonna do powstawania przebarwień
podrażniona
po zabiegach medycyny estetycznej
fotowrażliwa
ze skłonnością do zaczerwienień

Działanie
wygładzające
regenerujące
kryjące niedoskonałości
kojące
fotoochronne
łagodzi podrażnienia
maskujące
wyrównuje koloryt skóry
nie zatyka porów
maskuje przebarwienia
korygujące
matuje

Stosowanie
w zależności od potrzeb

Wiek
bez względu na wiek
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