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Pharmaceris A LIPO-SENSILIUM multilipidowy krem
odżywczy do twarzy 50ml
 

Cena: 44,56 PLN

Opis słownikowy

Działanie łagodzące, natłuszczające, nawilżające,
odżywiające, regenerujące, wygładzające,
wzmacniające

Miejsce
stosowania

twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

Dr Irena Eris

Postać krem

Przeznaczenie na dzień, na noc, pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry alergiczna, łuszcząca się, nadreaktywna,
sucha, szorstka

Opis produktu
 

WSKAZANIA:

Krem polecany do codziennej pielęgnacji skóry nadwrażliwej i podatnej na alergię, z tendencją do przesuszania, łuszczenia i szorstkości.

DZIAŁANIE:

Delikatny krem o wysokiej 8,5% zawartości dermo-lipidów doskonale odżywia i natłuszcza skórę, wzmacniając jej płaszcz hydrolipidowy
oraz tworząc skuteczną barierę przed utratą wody i przesuszeniem. Kwas hialuronowy oraz woski roślinne eliminują uczucie suchości i
szorstkości. W połączeniu z naprawczymi peptydami regenerują naskórek wyraźnie poprawiając jego elastyczność i gładkość.

ZAAWANSOWANE NAUKOWO, INNOWACYJNE FORMUŁY IMMUNO-PREBIOTIC oraz LEUKINE-BARRIER

ukierunkowane są na regulację systemu immunologicznego skóry i łagodzenie podrażnień. Stymulują wzrost ochronnej, fizjologicznej
mikroflory naskórka, zmniejszając nadwrażliwość skóry. Aktywnie zapobiegają podrażnieniom, zaczerwienieniom, świądowi oraz
pieczeniu, wpływając na zdrowy wygląd i stan skóry.
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SPOSÓB UŻYCIA:

Oczyścić skórę twarzy przy użyciu preparatów z serii Pharmaceris A, a następnie rozprowadzić krem. Stosować codziennie rano i
wieczorem. Krem szybko się wchłania, nie zatyka porów i nie powoduje powstawania zaskórników. Stanowi doskonałą bazę pod
makĳaż.

SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA W BADANIACH NA SKÓRZE ALERGICZNEJ I WRAŻLIWEJ:*

nawilża - 81%
koi i łagodzi - 85%
wygładza - 74%
ujędrnia - 70%

*Badanie in vivo w Centrum Naukowo-Badawczym Dr Irena Eris po 4 tygodniach stosowania.

Produkt stworzony przez naukowców z Centrum Naukowo-Badawczego Dr Irena Eris.
PRODUKT HIPOALERGICZNY.
WYSOKA TOLERANCJA I SKUTECZNOŚĆ.
PRZEBADANO KLINICZNIE I DERMATOLOGICZNIE.
BEZ: PARABENÓW, ALERGENÓW, KOMPOZYCJI ZAPACHOWEJ.
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