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PHARMACERIS T Krem peeling II stopnia z kwasem
migdałowym 10% 50ml
 

Cena: 49,30 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Postać -

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

Rejestracja Dermokosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

PHARMACERIS T, Sebo-Almond Peel, krem z 10% kwasem migdałowym na noc, II stopień złuszczania, 50ml

Krem do pielęgnacji skóry na noc PHARMACERIS T z 10% kwasem migdałowym został zainspirowany peelingami dermatologicznymi.
Krem skutecznie redukuje istniejące niedoskonałości na skórze trądzikowej, reguluje wydzielanie sebum oraz wygładza skórę,
pomagając w walce z oznakami starzenia. Zawarty w nim kwas migdałowy to aromatyczny hydroksykwas o antybakteryjnym działaniu,
który dodatkowo złuszcza martwe komórki naskórka oraz odblokowuje i zwęża pory. Łagodzi zmiany trądzikowe oraz zmniejsza
częstotliwość ich pojawiania, co w konsekwencji niesie za sobą redukcję ryzyka powstawania blizn potrądzikowych i przebarwień skóry.
Wysokie stężenie kwasu wpływa na wyrównanie struktury skóry oraz proces rozjaśniania istniejących przebarwień. Proteiny ze słodkich
migdałów napinają skórę, dzięki czemu naskórek zostaje wygładzony.

Zastosowanie: codzienna pielęgnacja na noc dla skóry trądzikowej, przetłuszczającej się, z nierównym kolorytem oraz oznakami
starzenia. Krem można stosować przez cały rok.

Sposób użycia: nałóż krem na oczyszczoną skórę twarzy, omijając okolice oczu i ust. Stosuj codziennie na noc lub zgodnie z zaleceniem
lekarza dermatologa.

Składniki (INCI): Aqua (Water), Mandelic Acid (kwas migdałowy), Butylene Glycol, Glycerin, Tromethamine, Isohexadecane, Dicaprylyl
Ether, Cyclopentasiloxane, Cetyl Alcohol, Sodium Polyacrylate, Cyclohexasiloxane, Cetearyl Alcohol, Xanthan Gum, Methyl Glucose
Sesquistearate, Ceteareth-20, Silica Dimethyl Silylate (nano), Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Seed Extract (wyciąg ze słodkich
migdałów), Ethylhexylglycerin, Methylparaben, Phenoxyethanol, Parfum (Fragrance).

Dodatkowe informacje:
Produkt testowany dermatologicznie.
Latem zaleca się stosowanie kremu z filtrem o min. SPF 20.
W trakcie stosowania produktu może wystąpić przejściowe zaczerwienienie i łuszczenie się naskórka, które są naturalną reakcją skóry.
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