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Pharmaceris T SEBO-ALMOND-CLARIS bakteriostatyczny
płyn do twarzy, dekoltu i pleców 3% kwasu migdałowego
190ml
 

Cena: 36,26 PLN

Opis słownikowy

Działanie oczyszczające, przeciwbakteryjne,
regenerujące, regulujące/ograniczające
wydzielanie sebum, wygładzające,
złuszczające

Miejsce
stosowania

ciało, dekolt, twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

Dr Irena Eris

Postać płyn

Problem trądzik, niedoskonałości

Przeznaczenie oczyszczanie

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry mieszana, tłusta, przetłuszczająca się

Opis produktu
 

WSKAZANIA:

Preparat przeznaczony do przemywania skóry trądzikowej z umiarkowanymi i intensywnymi zmianami zapalnymi z tendencją do
błyszczenia, powstawania blizn i przebarwień potrądzikowych. Dedykowany do obszarów skóry najczęściej narażonych na
występowanie trądziku, również profilaktycznie.

DZIAŁANIE:

Specjalistyczny płyn odznacza się silnym działaniem bakteriostatycznym hamując całkowicie rozwój bakterii i proces powstawania
zmian trądzikowych. Głęboko oczyszcza skórę i działa regulująco na wydzielanie sebum zapobiegając namnażaniu się bakterii i
powstawaniu nowych niedoskonałości. Kwas migdałowy złuszcza martwe komórki naskórka umożliwiając fizjologiczne odblokowanie
porów. Usuwa nadmierne zgrubienia wygładzając skórę. Stymuluje skórę do regeneracji i odnowy. Ekstrakt z cytryny i Fruit- -peel
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działają rozjaśniająco na przebarwienia wyrównując koloryt skóry. Preparat nie powoduje przesuszenia skóry. Idealnie przygotowuje
skórę do dalszych zabiegów pielęgnacyjnych preparatami z serii Pharmaceris T zwiększając efektywność kuracji przeciwtrądzikowej.

SPOSÓB UŻYCIA:

Nasączyć płatek kosmetyczny płynem i przemyć obszary skóry ze zmianami trądzikowymi. Stosować dwa razy dziennie – rano i
wieczorem na oczyszczoną skórę. Następnie zastosować odpowiedni krem z serii Pharmaceris T.

CAŁKOWICIE ELIMINUJE I HAMUJE NAMNAŻANIE BAKTERII*

*efekt uzyskany już po 5 min. Badanie właściwości bakteriostatycznych, przeprowadzone w Laboratorium Kosmetycznym Dr Irena Eris,
na chorobotwórczych szczepach bakterii, odpowiedzialnych za powstawanie stanów zapalnych skóry.

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

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/

