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PHARMACERIS T, Sebo-Almond Claris, płyn
bakteriostatyczny do twarzy, dekoltu i pleców, 190ml
 

Cena: 32,90 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 190 ml

Postać -

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

Rejestracja Dermokosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

PHARMACERIS T SEBO-ALMOND-CLARIS

OCZYSZCZAJĄCY PŁYN BAKTERIOSTATYCZNY do twarzy, dekoltu i pleców 3% kwasu migdałowego 190ml

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 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.

HIPOALERGICZNY

WYSOKA TOLERANCJA I SKUTECZNOŚĆ

PRZEBADANO DERMATOLOGICZNIE

Składniki aktywne
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Kwas migdałowy 3% - hydroksykwas o działaniu antybakteryjnym. Działa złuszczająco i regenerująco na naskórek. Reguluje proces
powstawania zaskórników, zmniejszając ich widoczność oraz częstotliwość pojawiania się zmian trądzikowych.

ekstrakt z cytryny - wygładza i rozjaśnia skórę oraz przebarwienia potrądzikowe.

Fruit-peel - wygładza nierówną strukturę skóry, zmniejszając widoczność śladów po niedoskonałościach.

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 tonik i krem z serii Pharmaceris T.
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