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Pharmaceris N, NUTRI-CAPILARIL, Intensywny krem
odżywczy do twarzy, 50ml
 

Cena: 59,69 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 ml

Postać -

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

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis

Krem polecany do codziennej pielęgnacji skóry z problemem rozszerzonych naczynek oraz zaczerwienieniem, dla skóry suchej i
normalnej z tendencją do przesuszania, łuszczenia i szorstkości.

DZIAŁANIE:
Bogata formuła preparatu intensywnie odżywia i regeneruje skórę, zmniejszając uczucie suchości, łuszczenia i szorstkości. Zawartość
4% naturalnych dermo-lipidów, w tym masła Shea oraz specjalnej frakcji lanoliny wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry
zapobiegając odwodnieniu naskórka. Wykorzystana w recepturze mikronizowana diosmina wzmacnia naczynka krwionośne
zwiększając ich elastyczność i odporność na czynniki zewnętrzne. Skutecznie redukuje istniejące zaczerwienienia oraz zapobiega
powstawaniu nowych zmian rumieniowych. Dzięki zawartości witaminy E krem przyspiesza naturalny, wewnętrzny proces odbudowy
komórek wygładzając i uelastyczniając skórę. Działa łagodząco i kojąco zmniejszając podatność skóry na podrażnienia. Szybko się
wchłania, dobrze rozprowadza, polecany jako baza pod makĳaż.

SPOSÓB UŻYCIA:
Przygotować skórę do nałożenia kremu oczyszczając ją preparatem z serii Pharmaceris N. Następnie rozprowadzić krem na skórze
twarzy i szyi. Stosować codziennie rano i wieczorem.

SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA W BADANIACH NA SKÓRZE NACZYNKOWEJ*:
83% - odżywia i nawilża,
90% - koi i łagodzi,
79% - wygładza,
79% - ujędrnia i uelastycznia skórę.

Pojemność opakowania:
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50 ml

Obszar pielęgnacji:
twarz , szyja

Rodzaj skóry:
sucha
skłonna do podrażnień
naczynkowa
skłonna do rumienia
skłonna do zaczerwienień
skłonna do łuszczenia się
skłonna do szorstkości

Działanie:
wygładzające
ujędrniające
regenerujące
uelastyczniające
zmniejszające skłonność do łuszczenia się
wzmacniające naczynia krwionośne
redukuje rumień
zmniejszające szorstkość skóry
głeboko nawilża

Stosowanie:
codziennie
na dzień i na noc

Wiek:
bez względu na wiek
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