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Pharmaceris T, SEBO-MOISTATIC, Krem nawilżająco-kojący
do twarzy, SPF 30, 50ml
 

Cena: 55,78 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 ml

Postać -

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

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis

Krem polecany dla skóry trądzikowej - przesuszonej i podrażnionej na skutek kuracji przeciwtrądzikowych w tym również leczenia
farmakologicznego, wymagającej wysokiej ochrony przed promieniowaniem UV.

DZIAŁANIE:
Krem intensywnie nawilża przywracając długotrwałą hydro-równowagę skórze wysuszonej silnymi kuracjami przeciwtrądzikowymi.
Dzięki kompleksowemu działaniu higroskopijnych cząsteczek nawilżających i Hydructora krem wnika w głębsze warstwy skóry wiążąc i
trwale utrzymując wodę w naskórku. Zmniejsza uczucie napięcia i dyskomfortu. Zawarty w kremie kompleks prebiotyczny oraz alantoina
koją i łagodzą podrażnienia oraz stymulują wzrost ochronnej, fizjologicznej mikroflory naskórka zmniejszając nadwrażliwość skóry na
czynniki zewnętrzne. Składniki antybakteryjne (wyciąg z kory wierzby oraz szałwii) regulują proces złuszczania naskórka, zapobiegając
powstawaniu nowych niedoskonałości. Krem zawiera filtr SPF 30, który skutecznie minimalizuje ryzyko wystąpienia podrażnień oraz
przebarwień w wyniku reakcji fotoalergicznej lub fototoksycznej. Krem szybko się wchłania i nie zatyka porów.

SPOSÓB UŻYCIA:
Na oczyszczoną preparatami Pharmaceris T skórę nałożyć krem omijając okolice oczu. Stosować codziennie rano. Idealny jako baza
pod makijaż.

SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA W BADANIACH NA SKÓRZE TRĄDZIKOWEJ:*
96% - intensywnie i długotrwale nawilża skórę,
85% - przywraca komfort skórze,
67% - koi podrażnienia i zaczerwienienia.

Pojemność opakowania
50 ml
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Obszar pielęgnacji
twarz

Rodzaj skóry
przesuszona
trądzikowa
łojotokowa
ze skłonnością do zaskórników
ze skłonnością do niedoskonałości
wymagająca nawilżenia
po leczeniu dermatologicznym

Działanie
nawilżające
ochronne
antybakteryjne
fotoochronne
łagodzi podrażnienia
łagodzi zaczerwienienia

Stosowanie
na noc
na dzień

Wiek
od 13 roku życia
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