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Pharmaceris N CAPILAR-TONE krem tonujący CC SPF30 dla
skóry naczynkowej i nadreaktywnej 40ml
 

Cena: 48,95 PLN

Opis słownikowy

Działanie nawilżające, redukujące zaczerwienienia,
regenerujące, wyrównujące koloryt,
wzmacniające

Filtr słoneczny SPF30

Miejsce
stosowania

twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

Dr Irena Eris

Postać krem

Problem naczynka, trądzik różowaty

Przeznaczenie na dzień, makijaż, pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry naczynkowa, nadreaktywna, skłonna do
podrażnień, skłonna do rumienia

Opis produktu
 

Wskazania

Polecany dla każdego typu skóry wrażliwej, w szczególności:

cery naczynkowej
skóry nadreaktywnej z tendencją do zaczerwienień i rumienia (trwały, napadowy)
osób z trądzikiem różowatym
osób w trakcie farmakoterapii jak i po zabiegach medycznych

Działanie

Receptura w formie lekkiego, tonującego CC-kremu, z wykorzystaniem innowacyjnych składników:
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tioprolina z wyciągiem z ostropestu – wzmacnia naczynka, zapobiega powstawaniu zaczerwienień i rumienia (trwały,
emocjonalny, napadowy) oraz zmniejsza ich widoczność.
hialuronian sodu – nawilża i regeneruje skórę, zapewniając jej komfort i promienny wygląd przez cały dzień.
fotostabilne filtry UVA i UVB SPF 30 – zapewniają wysoką ochronę przeciwsłoneczną, chronią skórę przed nadreaktywnością na
promienie słoneczne.
zielony pigment mineralny – skutecznie koryguje zaczerwienienia oraz niweluje widoczność naczynek, efektywnie wyrównuje
koloryt skóry.

Sposób użycia

Przygotować skórę do nałożenia kremu oczyszczając ją preparatem z serii Pharmaceris N.
Następnie rozprowadzić krem na skórze twarzy i szyi.

Składniki

tioprolina z wyciągiem z ostropestu
kwas hialuronowy
fotostabilne filtry UVA i UVB
zielony pigment mineralny

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo i wysoka tolerancja potwierdzona dermatologicznie.

HIPOALERGICZNY
BEZ PARABENÓW
BEZ KONSERWANTÓW
BEZ ALERGENÓW

Skuteczność

Skuteczność potwierdzona dermatologicznie na skórze naczynkowej.

100% zmniejsza widoczność niedoskonałości
79% koryguje zaczerwienienia i przebarwienia
79% zmniejsza zaczerwienienia
68% zmniejsza widoczność rumienia

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