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PHARMACERIS R LIPO-ROSALGIN krem kojący na trądzik
różowaty na dzień SPF15 30ml
 

Cena: 45,90 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 ml

Postać -

Producent LAB.KOSM.DR IRENA ERIS SP.Z O.O.

Rejestracja Dermokosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

PHARMACERIS R LIPO-ROSALGIN

MULTIKOJĄCY KREM do twarzy dla skóry suchej, normalnej i wrażliwej SPF 15

30 ml

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.
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Wosk z oliwek wzmacnia barierę hydrolipidową naskórka oraz zapewnia odpowiednie nawilżenie i natłuszczenie.

Systematyczne stosowanie preparatu zapobiega utrwalaniu się zaczerwień.

HIPOALERGICZNY

WYSOKA TOLERANCJA I SKUTECZNOŚĆ

PRZEBADANO DERMATOLOGICZNIE

Skład

SKŁADNIKI AKTYWNE:

Piroktonian olaminy - działa antybakteryjnie, przywraca równowagę mikroflory naskórka, niwelując łuszczenie się skóry, zapobiegając
nawrotom dolegliwości. Wspomaga ustępowanie istniejących zmian grudkowo-krostkowych.

Ekstrakt ze złotej algi - zapobiega przesuszeniu, wzmacnia lipidową barierę skóry, nawilża oraz wspomaga regenerację naskórka, silnie
łagodzi.

D-pantenol - o właściwościach kojących i łagodzących, zmniejsza tendencję do nadwrażliwości skóry.

Wosk z oliwek - jest łagodnym emolientem, odżywia i nawilża skórę.

Alantoina- ukierunkowana na kojenie podrażnień, działa łagodząco i regenerująco na naskórek.

Sposób użycia:

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