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Pharmaceris A PHYSIOPURIC-GEL nawilżający fizjologiczny
żel do mycia twarzy i oczu 190ml
 

Cena: 30,36 PLN

Opis słownikowy

Działanie kojące, łagodzące, nawilżające, ochronne,
odbudowujące, regenerujące, ujędrniające,
wygładzające

Miejsce
stosowania

oczy, powieki, twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

Dr Irena Eris

Postać żel

Przeznaczenie mycie, oczyszczanie

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry alergiczna, sucha, wrażliwa

Opis produktu
 

WSKAZANIA:

Fizjologiczny żel przeznaczony do codziennego oczyszczania skóry szczególnie wrażliwej, suchej i alergicznej, ze skłonnością do
podrażnień. Dostosowany do potrzeb skóry nietolerującej mydła, nadmiernie ulegającej podrażnieniom oraz dla osób po zabiegach
dermatologicznych. Zastępuje tradycyjne mydło. Odpowiedni dla skóry w każdym wieku.

DZIAŁANIE:

Specjalistyczny żel wyjątkowo łagodnie oczyszcza skórę twarzy i oczu z zanieczyszczeń i makĳażu minimalizując ryzyko wystąpienia
podrażnień. Delikatna baza myjąca, bez zawartości mydła oraz środków drażniących jest biozgodna z fizjologicznym pH skóry i nie
narusza jej naturalnej bariery ochronnej. Wosk z mango oraz Glucam® wzmacniają naturalny płaszcz hydrolipidowy skóry
zabezpieczając naskórek przed utratą wody. Alantoina i D-pantenol koją i łagodzą istniejące podrażnienia przywracając jednocześnie
skórze miękkość i gładkość. Żel wykazuje wysoki stopień tolerancji, nie wysusza naskórka, zapewniając skórze nadwrażliwej i suchej
wysoki komfort stosowania.

SPOSÓB UŻYCIA:
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Formuła duoaktywna – do stosowania z użyciem lub bez użycia wody. Umyć twarz żelem po uprzednim wydozowaniu go na dłoń lub
płatek kosmetyczny. Spłukać wodą lub usunąć nadmiar żelu czystym płatkiem. Unikać przedostania się żelu do worka spojówkowego.
Zastosować odpowiedni krem z serii Pharmaceris A. Stosować do każdego mycia twarzy w codziennej pielęgnacji.

Produkt stworzony przez naukowców z Centrum Naukowo-Badawczego Dr Irena Eris.

WYSOKA TOLERANCJA I SKUTECZNOŚĆ.
PRZEBADANO DERMATOLOGICZNIE.
HIPOALERGICZNY.
BEZ/ PARABENÓW, ALERGENÓW, MYDŁA, SLS, SLES, BARWNIKÓW I KOMPOZYCJI ZAPACHOWEJ.
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