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Pharmaceris W hydro-żelowa maska wyrównująca koloryt
skóry x1 sztuka
 

Cena: 14,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie nawilżające, regenerujące, rozjaśniające,
wyrównujące koloryt, wzmacniające

Miejsce
stosowania

twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

Dr Irena Eris

Postać maska

Problem przebarwienia

Przeznaczenie na dzień, na noc, pielęgnacja

Typ skóry poszarzała, szara, ze zmianami
depigmentacyjnymi, zmęczona

Opis produktu
 

WSKAZANIA

Wskazana dla skóry z przebarwieniami (powstałymi w wyniku ekspozycji na słońce, przyjmowania środków antykoncepcyjnych, w
okresie ciąży, po zmianach zapalnych, a także skóry wymagającej ukojenia i nawilżenia po zabiegach dermatologicznych i medycyny
estetycznej), o nierównym kolorycie oraz poszarzałej i zmęczonej.

DZIAŁANIE

Hydro-żelowa maska rozjaśniająca działa kilkupoziomowo na proces melanogenezy, za sprawą precyzyjnie dobranych
składników aktywnych (witamina C, skwalan, betaina).
Niacynamid znany z właściwości przyspieszających proces regeneracji skóry uszkodzonej działaniem promieni UV, zmniejsza
widoczność już istniejących przebarwień.
Pozyskiwana z Azji Kambucha, bogata w kwas mlekowy i jabłkowy, potęguje działanie rozjaśniające.
W połączeniu z antyoksydacyjną Tremellą nawilża, regeneruje i wzmacnia skórę.
Maska poprawia kondycję i wygląd skóry, wyrównując jej strukturę.

SKŁADNIKI
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Witamina C (Sodium Ascorbate, askorbinowy kwas)

uszczelnia i uelastycznia naczynia włosowate. Stymuluje produkcję kolagenu i chroni przed działaniem wolnych rodników,
zabezpieczając skórę przed przedwczesnym starzeniem.

Betaina

delikatny, naturalny środek myjący o działaniu nawilżającym.

Ekstrakt roślinny z Tremelli

działa naprawczo, wyciszając komórki skóry odpowiedzialne za powstawanie nadwrażliwości, w efekcie skutecznie chroni przed
powstawaniem podrażnień.

Kombucha

bogata w kwas mlekowy i jabłkowy, potęguje działanie rozjaśniające.

Skwalan

ochrania i natłuszcza skórę, szczególnie gdy naturalna produkcja sebum przez organizm zaczyna spadać, więc polecany jest do
pielęgnacji dojrzałej skóry. Skwalan wspiera także proces wnikania składników odżywczych w głąb skóry. Jest naturalnym
antyoksydantem, wychwytuje i wiąże wolne rodniki tlenu. Wykazuje działanie przeciwzapalne, zatem może być używany w celu
łagodzenia zmian na skórze oraz wspierania procesu gojenia się ran.

Niacinamide (witamina B3, wit. PP)

witamina niezbędna do prawidłowego funkcjonowania skóry. Stymuluje syntezę kolagenu, reguluje produkcję ceramidów i
proces dojrzewania naskórka, zapobiega szkodom wywołanym przez promieniowanie UV i przyspiesza proces regeneracji skóry
uszkodzonej działaniem promieni UV, zmniejsza ilość barwnika obecnego w powierzchniowych warstwach skóry, zapobiega
powstawaniu przebarwień.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed otwarciem saszetkę wygładzić dłonią. Stosować na oczyszczoną skórę twarzy:

zdjąć białą folię ochronną,
nałożyć na twarz,
usunąć elastyczną warstwę ochronną,
żelową maskę pozostawić na skórze 20 minut,
zdjąć maskę, pozostałości delikatnie wmasować w skórę.

Nie wymaga spłukiwania. W celu podtrzymania kuracji stosować kilka razy w miesiącu.

BEZPIECZEŃSTWO I SKUTECZNOŚĆ

Dermatologiczna formuła opracowana dla skóry wrażliwej.

wysoka tolerancja i skuteczność
przebadano dermatologicznie

Skuteczność potwierdzona w badaniach na skórze z przebarwieniami*:

89% regeneruje skórę
93% ma właściwości nawilżające
71% zmniejsza widoczność przebarwień i piegów
89% zmniejsza szorstkość skóry
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89% wygładza
75% wyrównuje koloryt
93% poprawia wygląd i strukturę powierzchni skóry
57% zmniejsza ilość plamek na skórze

Źródło: *badanie in vivo w Centrum Naukowo-Badawczym Dr Irena Eris po 1 użyciu maski.
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