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Pharmaceris P PSORITAR INTENSIVE wielofunkcyjny krem
na łuszczycę 50ml
 

Cena: 33,84 PLN

Opis słownikowy

Działanie kojące, łagodzące, ochronne, regenerujące

Miejsce
stosowania

ciało, twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

Dr Irena Eris

Postać krem

Problem łuszczyca

Przeznaczenie na dzień, na noc, pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry łuszcząca się, swędząca, zaczerwieniona

Opis produktu
 

WSKAZANIA

Krem przeznaczony na różnego nasilenia zmiany łuszczycowe występujące na skórze twarzy i ciała.
Wskazany do stosowania samodzielnie lub w postaci kuracji uzupełniającej leczenie, a także w okresach remisji w celu
zapobiegania nawrotom objawów.

DZIAŁANIE

Preparat zmniejsza widoczność łuski już po 6 aplikacjach* *.
Działanie kremu oparte jest na unikalnym połączeniu dziegcia jałowcowego oraz jasnego ichtiolu.
Formuła łagodzi uporczywe swędzenie skóry, pieczenie i zaczerwienienie, pozytywnie wpływając na komfort życia.
Kompleksowo wspiera regenerację skóry z objawami łuszczycy, działa łagodząco i ochronnie.
Regulując proces złuszczania wydłuża okres remisji i przywraca prawidłowe funkcje barierowe naskórka.
Preparat koi skórę poprawiając jej ogólną kondycję i wygląd.
Aplikacja nie wymaga tarcia skóry. Technologia umożliwiająca szybkie wchłanianie, pozwalająca na założenie odzieży zaraz po
użyciu.
Nie brudzi skóry i ubrań.
KOMFORTOWA FORMUŁA
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WYSOKA TOLERANCJA I SKUTECZNOŚĆ
PRZEBADANO KLINICZNIE I DERMATOLOGICZNIE

SKŁADNIKI

Dziegieć jałowcowy w postaci olejku

działa keratolitycznie, sprzyja ograniczeniu hyperproliferacji komórek naskórka, wykazuje działanie przeciwzapalne i
antyoksydacyjne.

Ichtiol

koi i łagodzi podrażnienia oraz zmniejsza świąd i pieczenie skóry.

Kwas salicylowy

działa przeciwbakteryjnie, keratolitycznie - złuszcza powierzchniowe warstwy martwego naskórka, zmniejszając nagromadzone
pokłady łuski w obrębie zmian, wydłużając okres remisji i zapobiegając nawrotom dysfunkcji.

SPOSÓB UŻYCIA

Krem stosować minimum raz dziennie.
Niewielką ilość kremu rozprowadzić na uprzednio oczyszczonej i osuszonej skórze, objętej zmianami łuszczycowymi.
Delikatnie wmasować do wchłonięcia.
Rekomenduje się również nałożenie grubszej warstwy wieczorem.
Po nałożeniu kremu należy unikać bezpośredniej eskpozycji na słońce i promieniowanie UV.

BEZPIECZEŃSTWO I SKUTECZNOŚĆ

Dermatologiczna formuła opracowana dla skóry wrażliwej.

wysoka tolerancja i skuteczność
przebadano klinicznie i dermatologicznie
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