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Pharmaceris R LIPO-ROSALGIN Multikojący krem do twarzy
dla skóry suchej, normalnej i wrażliwej SPF15 30ml
 

Cena: 49,61 PLN

Opis słownikowy

Działanie łagodzące, natłuszczające, nawilżające,
przeciwbakteryjne, wzmacniające

Filtr słoneczny SPF15

Miejsce
stosowania

twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

Dr Irena Eris

Postać krem

Problem trądzik różowaty

Przeznaczenie na dzień, na noc, pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry normalna, podrażniona, sucha, wrażliwa,
zaczerwieniona

Opis produktu
 

WSKAZANIA:

Krem polecany do codziennej pielęgnacji skóry suchej, normalnej oraz wrażliwej z trądzikiem różowatym, ze skłonnością do
zaczerwienień, trwałego oraz napadowego rumienia i zmian grudkowo-krostkowych.

DZIAŁANIE:

Wyjątkowe połączenie składników aktywnych skutecznie łagodzi i przeciwdziała procesom zapalnym towarzyszącym trądzikowi
różowatemu poprawiając kondycję i wygląd skóry. Krem wzmacnia i uszczelnia naczynka krwionośne zmniejszając stopień
zaczerwienienia skóry. Zawarty w recepturze piroktonian olaminy wykazuje działanie antybakteryjne i wspomaga ustępowanie
istniejących zmian grudkowo-krostkowych. Przywraca równowagę mikroflory naskórka zapobiegając nawrotom dolegliwości. D-
pantenol oraz alantoina łagodzą podrażnienia, trwały i napadowy rumień oraz zmniejszą tendencje do nadrekatywności skóry na
czynniki zewnętrzne. Wosk z oliwek wzmacnia barierę hydrolipidową naskórka oraz zapewnia odpowiednie nawilżenie i natłuszczenie.
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Systematyczne stosowanie preparatu zapobiega utrwalaniu się zaczerwień.

SPOSÓB UŻYCIA:

Oczyścić skórę twarzy przy użyciu żelu z serii Pharmaceris R, a następnie rozprowadzić krem. Stosować codziennie. Stanowi doskonałą
bazę pod makĳaż.

SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA W BADANIACH NA SKÓRZE Z TRĄDZIKIEM RÓŻOWATYM:*

87% - poprawia kondycję skóry,
84% - nawilża,
70% - redukuje zaczerwienienia,
63% - redukuje krostki i grudki.

*Badanie in vivo w Niezależnym Instytucie Badawczym po 4 tygodniach.

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