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Pharmaceris S SPF50+ krem ochronny dla skóry
naczynkowej i z trądzikiem różowatym 50ml
 

Cena: 49,82 PLN

Opis słownikowy

Działanie nawilżające, ochronne, odżywiające,
regenerujące, wzmacniające

Filtr słoneczny SPF50+

Miejsce
stosowania

twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

Dr Irena Eris

Postać krem

Problem naczynka, trądzik różowaty

Przeznaczenie opalanie

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry naczynkowa, nadreaktywna, trądzikowa

Właściwości wodoodporny

Opis produktu
 

Specjalistyczny krem o szerokim spektrum ochrony SPF 50+, HEV, IR* , redukujący nadreaktywność

93% zmniejsza nadwrażliwość skóry na czynniki zewnętrzne
93% niweluje suchość skóry
szerokie spektrum ochrony: UVA, UVB, HEV, IR*
zapobieganie powstawaniu trwałych zaczerwienień i rumienia
ochrona naczynek przed nadreaktywnością na czynniki zewnętrzne

WSKAZANIA

Polecany dla skóry:

naczynkowej z widocznymi rozszerzonymi naczynkami,
z trądzikiem różowatym,
z tendencjami do okresowych nadreaktywności i powstawania trwałego zaczerwienienia,
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wymagającej wysokiej ochrony przed intensywnym nasłonecznieniem, szkodliwym promieniowaniem UVA/UVB, światłem
widzialnym i podczerwonym,
po zabiegach medycyny estetycznej, peelingach, laserach oraz w trakcie i po kuracjach dermatologicznych.

DZIAŁANIE

Specjalistyczny krem ochronny skutecznie zapobiega powstawaniu przebarwień, zmian rumieniowych, teleangiektazji i
wystąpieniu nadwrażliwości wynikających z ekspozycji słonecznej.
Krem dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii filtrów szerokopasmowych i AntileuDNAprotect zabezpiecza skórę przed
słońcem, chroni przed promieniowaniem IR i jego skutkami, które powodują angiogenezę i fotostarzenie.
Hesperydyna wzmacnia ścianki naczyń krwionośnych oraz zapobiega ich rozszerzaniu.
Krem nawilża, odżywia i regeneruje skórę, zapobiega oraz niweluje suchość i nadwrażliwość.

SKŁADNIKI

Filtry szerokopasmowe i antileuDNAprotect

zabezpieczają skórę przed słońcem, chronią przed promieniowaniem IR i jego skutkami, które powodują angiogenezę i
fotostarzenie.

Hesperydyna

wzmacnia ścianki naczyń krwionośnych oraz zapobiega ich rozszerzaniu.

Masło Shea

SPOSÓB UŻYCIA

Do codziennego stosowania na skórę w okresie nasłonecznienia, celem najwyższej ochrony przeciwsłonecznej.
Nanieść odpowiednią warstwę kremu na twarz 20-30 minut przed ekspozycja na słońce.
Ponawiać aplikację co 2 godziny oraz każdorazowo po kąpieli lub pływaniu.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.apte.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

