
 
E-PANACEUM

ASNYKA 6C / 7, WIELICZKA
+48 12 444 52 72

 

 

PHARMACERIS T SEBO MICELLAR płyn micelarny
antybakteryjny 200ml
 

Cena: 30,77 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Postać -

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

Rejestracja Dermokosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

PHARMACERIS T SEBO MICELLAR płyn micelarny 200ml
ANTYBAKTERYJNY PŁYN MICELARNY do oczyszczania i demakĳażu twarzy i oczu

  Płyn do oczyszczania twarzy i oczu dla skóry ze skłonnością do trądziku i nadmiernego wydzielania sebum.
  Odpowiedni w każdym wieku.

DZIAŁANIE

  Skutecznie oczyszcza twarz i okolice oczu z zanieczyszczeń, makĳażu oraz nadmiaru sebum.
  Połączenie wyciągu z łopianu, biotyny i cynku ogranicza rozwój bakterii P. acnes odpowiedzialnych za powstawanie zmian
trądzikowych.
  Płyn redukuje niedoskonałości, odblokowuje pory oraz skutecznie niweluje błyszczenie skóry.
  Immuno-Prebiotic formuła reguluje florę bakteryjną skóry, zmniejszając podrażnienia i zaczerwienienia.
  Nie wysusza, nie ściąga skóry i nie zatyka porów.

  WYSOKA TOLERANCJA I SKUTECZNOŚĆ
  PRZEBADANO DERMATOLOGICZNIE

SPOSÓB UŻYCIA

  Nasączyć płatek kosmetyczny płynem, przemyć skórę twarzy i oczu.
  Następnie nałożyć krem z serii Pharmaceris T.
  Stosować codziennie rano i wieczorem.
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SKŁADNIKI

  Wyciąg z biotyny - utrzymuje prawidłowy stan skóry, hamuje łojotokowe zapalenie skóry, redukuje łojotok tłustej skóry. Występuje w
drożdżach, wątrobie, trzustce, żółtku jaj, nerkach i mleku. Niedobór tej witaminy powoduje łuszczenie się naskórka i suchość skóry.
Stosuje się ją w łuszczycy, łojotoku i stanach zapalnych skóry.
  Sole cynku - aktywna postać cynku, redukuje wydzielanie sebum i działa antybakteryjnie.
  Wyciąg z łopianu - surowcem jest korzeń, z którego otrzymuje się wyciągi. Bogaty jest w substancje mineralne, cukry, inulinę, taniny,
sterole. Ekstrakt z łopianu posiada właściwości bakterio- i grzybobójcze. Łagodzi zaburzenia czynności skóry łojotokowej, normalizuje
wydzielanie łoju i reguluje florę bakteryjną.
  Formuła Immuno-Prebiotic - formuła łagodząca podrażnienia i zmniejszająca nadwrażliwość skóry.
  Błękitna alga - charakteryzuje się wysoką zawartością witamin z grupy B, aminokwasów. Działa na różnicowanie keratynocytów,
wygładzając i zagęszczając naskórek.
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