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Pharmaceris N PŁYN MICELARNY do oczyszczania i
demakijażu twarzy i oczu PURI-MICELLAR, 200ml
 

Cena: 28,97 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Postać -

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

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

WSKAZANIA

Płyn micelarny polecany do codziennego oczyszczania twarzy i oczu dla skóry naczynkowej.
  Odpowiedni dla skóry w każdym wieku.
  Skutecznie zastępuje tradycyjne środki myjące.

DZIAŁANIE

Innowacyjna formuła płynu oparta na strukturze micelarnej, skutecznie usuwa makijaż i zanieczyszczenia aktywnie zapobiegając
podrażnieniom towarzyszącym oczyszczaniu skóry.
Preparat bogaty w witaminę B3 przyspiesza proces regeneracji naskórka, zmniejszając zaczerwienienia.
Kompleks protein z ryżu oraz wosku z mango zapewnia odżywienie oraz właściwe nawilżenie skóry.
WYSOKA TOLERANCJA I SKUTECZNOŚĆ
PRZEBADANO DERMATOLOGICZNIE

SKŁADNIKI

Wosk z mango
bogaty we właściwości nawilżające, dogłębnie wnika w skórę i natłuszcza jej warstwy. Chroni i odbudowuje naskórek. Zapobiega
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uczuciu nadmiernego napięcia skóry.
Witamina B3
poprawia barierę lipidową naskórka, wzmacniając naczynia krwionośne oraz redukując ich widoczność i stopień zaczerwienienia.
Stymuluje syntezę kolagenu, reguluje produkcję ceramidów i proces dojrzewania naskórka. Zwiększa nawilżenie i elastyczność skóry
oraz zapobiega powstawaniu przebarwień. Wygładza i ujędrnia skórę.
Proteiny z ryżu
długotrwale nawilżają skórę wykazując jednocześnie działanie odżywcze.

SPOSÓB UŻYCIA

Nasączyć płatek kosmetyczny płynem oraz delikatnie przemyć skórę twarzy i oczu.
  Czynność powtarzać aż wacik będzie czysty.
  Następnie nałożyć odpowiedni krem z serii Pharmaceris N.
  Polecany do stosowania codziennie rano i wieczorem.

BEZPIECZEŃSTWO I SKUTECZNOŚĆ

Dermatologiczna formuła opracowana dla skóry wrażliwej.
  wysoka tolerancja i skuteczność
  przebadano dermatologicznie
Skuteczność potwierdzona w badaniach dermatologicznych na skórze naczynkowej*:
  90% nawilża
  84% łagodzi

Źródło: *badania in vivo w Centrum Naukowo-Badawczym Dr Irena Eris po 2 tygodniach stosowania.

Składniki/Ingredients:

Aqua (Water), Glycerin, Poloxamer 188, Propanediol, PPG-26-Buteth-26, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium Carbonate, PEG-10
Olive Glycerides, Calcium Gluconate, BHT, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Hydrolyzed Rice Protein, Sodium Lactate, Sodium
PCA, Fructose, Glycine, Inositol, Lactic Acid, Niacinamide, Urea, Gluconolactone, Sodium Benzoate, Parfum (Fragrance).

 Producent:

Dr Irena Eris

Marka:

Pharmaceris
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