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PHARMACERIS T SEBOSTATIC Dzień, krem
przeciwtrądzikowy SPF20 50ml
 

Cena: 46,80 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, Sebostatic, krem normalizujący, przeciwtrądzikowy, SPF20, 50ml

Przeciwtrądzikowy krem normalizujący do twarzy PHARMACETIS T polecany jest do dziennej pielęgnacji skóry trądzikowej, tłustej,
mieszanej, ze skłonnością do błyszczenia oraz niedoskonałości wynikających ze stresu, niekorzystnych czynników zewnętrznych, czy
zmian hormonalnych. Dodatkowo, dzięki zawartości filtrów SPF20 krem zapewnia codzienną ochronę przed promieniowaniem UVA i
UVB. Innowacyjna formuła Pore-Dimmish skutecznie przyczynia się do odblokowania porów i oczyszczania porów, jednocześnie
zmniejszając ich wielkość i widoczność. Formuła kremu szybko się wchłania, nie zatyka porów, nie wysusza i nie ściąga skóry.

Ester kwasu winowego i piroktonian olaminy to zaawansowane składniki, które pomagają w walce z trądzikiem oraz normalizują pracę
gruczołów łojowych. W efekcie nadmierna produkcja sebum jest zmniejszona, a ustępowanie wykwitów trądzikowych przyspieszone.
Delikatnie złuszczający naskórek kwas cytrynowy wygładza i rozjaśnia skórę, ujednolicając jej koloryt. Przeciwtrądzikowy krem
normalizujący skutecznie nawilża skórę oraz reguluje jej gospodarkę hydro-lipidową, dzięki czemu skóra pozostaje matowa,
zregenerowana i wygładzona przez długi czas.

Zastosowanie: codzienna pielęgnacja skóry trądzikowej, tłustej oraz mieszanej, ze skłonnością do błyszczenia oraz okresowo
powstających niedoskonałości. Rekomendowany dla osób z nierównomierną strukturą skóry i z rozszerzonymi porami.

Sposób użycia: nanieś krem na oczyszczoną skórę preparatami Pharmaceris T codziennie rano. Krem doskonale sprawdzi się jako baza
pod makijaż.

Składniki (INCI): Aqua (Water), Ethylhexyl Methoxycinnamate, C12-15 Alkyl Benzoate, Glycerin, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Cetyl
Alcohol, Dibutyl Adipate, Potassium Cetyl Phosphate, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Octocrylene, Ethylhexyl Triazone,
Sodium Polyacrylate, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter (masło shea), Dimethicone, Piroctone Olamine (piroktonin olaminy), Vinyl
Dimethicone/Methicone Silsesquioxane Crosspolymer, Allantoin (alantoina), Lens esculenta (Lentil) Seed Extract (ekstrakt z nasion
soczewicy), Citric Acid (kwas cytrynowy), Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Chlorphenesin, Parfum (Fragrance).
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