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PHARMACERIS T SEBO-MOISTATIC krem nawilżająco-kojący
do twarzy SPF30, 50ml
 

Cena: 48,60 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 Moistatic, krem nawilżająco-kojący do twarzy, SPF30, 50ml

Krem PHARMACERIS T Sebo Moistatic intensywnie nawilża przywracając odpowiedni poziom nawodnienia skóry, która została
wysuszona silnymi kuracjami przeciwtrądzikowymi. Dzięki kompleksowemu działaniu higroskopijnych cząsteczek nawilżających i
Hydructora krem wnika w głębsze warstwy skóry wiążąc i trwale utrzymując wodę w naskórku. Krem Sebo Moistatic zmniejsza
dyskomfort przynosząc ukojenie napiętej skórze. Formuła kosmetyku zawiera kompleks prebiotyczny oraz alantoinę - składniki aktywne,
które koją i łagodzą podrażnienia oraz stymulują wzrost ochronnej mikroflory naskórka, co zmniejsza nadwrażliwość skóry na czynniki
zewnętrzne. Wyciągi roślinne z kory wierzby oraz szałwii wykazują działanie antybakteryjne. Ekstrakty te regulują proces złuszczania
naskórka, zapobiegając powstawaniu nowych niedoskonałości. Krem zawiera filtr SPF 30, który chroni przed promieniowaniem UVB
oraz minimalizuje ryzyko wystąpienia podrażnień czy przebarwień w wyniku reakcji fotoalergicznej lub fototoksycznej. Kosmetyk szybko
się wchłania i nie zatyka porów.

Zastosowanie: dla skóry trądzikowej – przesuszonej i podrażnionej na skutek kuracji przeciwtrądzikowych w tym również leczenia
farmakologicznego, wymagającej wysokiej ochrony przed promieniowaniem UV.

Sposób użycia: oczyść skórę jednym z preparatów Pharmaceris T, a następnie nałóż krem omijając okolice oczu. Stosuj codziennie rano.
Idealny jako baza pod makijaż.

Składniki (INCI): Aqua, Cyclopentasiloxane, Cetearyl Glucoside, Glycerin, Cyclohexasiloxane, Dimethicone, Hydrogenated Olive Oil Decyl
Esters, Glycine Soja (Soybean) Seed Extract (ekstrakt z soi), Sorbitol, Cera Alba (Beeswax) (bielony wosk pszczeli), Methyl Methacrylate
Crosspolymer, Polyacrylamide, C13-14 Isoparaffin, Triethanolamine, Sodium Hyaluronate (kwas hialuronowy), Laureth-7, Algae Extract
(ekstrakt z alg), Ethylhexylglycerin, Ceramide 2, Phenoxyethanol, Methylparaben, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Polyaminopropyl
Biguanide, Potassium Sorbate, Parfum.

Dodatkowe informacje:
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Przebadano dermatologicznie.
Filtr SPF 30
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