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Pharmaceris T, KOJĄCY KREM SPF 15 do twarzy, DLA
SKÓRY ŁOJOTOKOWEJ ZACZERWIENIONEJ SKŁONNEJ DO
ŁUSZCZENIA OCTOPIROX®, 30ml
 

Cena: 39,69 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 ml

Postać -

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

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

WSKAZANIA

Polecany do codziennej pielęgnacji skóry zaczerwienionej, łojotokowej, ze skłonnością do nadmiernego łuszczenia się (szczególnie
wokół skrzydełek nosa, między brwiami, na czole i w okolicy ust).
Rekomendowany również dla osób prowadzących kurację leczniczą z powodu łojotokowego zapalenia skóry oraz jako profilaktyka
zapobiegania nawrotom łuszczenia się skóry.

DZIAŁANIE

Specjalistyczny krem o działaniu kojącym, nawilżającym i natłuszczającym skórę z problemem trądziku.
  Preparat reguluje gospodarkę hydro-lipidową skóry wzmacniając jej barierę ochronną. Zmniejsza nadmierne łuszczenie się naskórka i
skłonność do podrażnień.
  Octopirox® o silnych właściwościach przeciwbakteryjnych, przywraca równowagę mikroflory naskórka, zapobiegając nawrotom
dolegliwości łojotokowego zapalenia skóry.
  Krem normalizuje wydzielanie sebum zapewniając efekt zmatowienia.
  Preparat wykazuje wysoki stopień tolerancji.
  Zawarte filtry SPF 15 chronią przed niekorzystnym działaniem promieniowania słonecznego.
  WYSOKA TOLERANCJA I SKUTECZNOŚĆ
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  PRZEBADANO DERMATOLOGICZNIE

SKŁADNIKI

Octopirox®
działa antybakteryjnie, przywraca równowagę mikroflory naskórka, niwelując łuszczenie się skóry, zapobiegając nawrotom dolegliwości.
Wspomaga ustępowanie istniejących zmian grudkowo-krostkowych.
Filtry UVA i UVB
odbijają i pochłaniają promienie słoneczne dla zapewnienia skutecznej i wysokiej ochrony przed intensywnym nasłonecznieniem.

SPOSÓB UŻYCIA

Na oczyszczoną skórę twarzy preparatami z serii Pharmaceris T, nałożyć krem omijając okolice oczu.
Stosować codziennie.

BEZPIECZEŃSTWO I SKUTECZNOŚĆ

Dermatologiczna formuła opracowana dla skóry wrażliwej.
wysoka tolerancja i skuteczność
przebadano dermatologicznie
Skuteczność potwierdzona w badaniach na skórze trądzikowej*:
wyraźnie nawilża
koi
zmniejsza łuszczenie się naskórka

Źródło: *badania w Niezależnym Instytucie Badawczym po 3 tygodniach stosowania.

Składniki/Ingredients:

Aqua (Water), Ethylhexyl Methoxycinnamate, Paraffinum Liquidum (Mineral Oil), Caprylic/Capric Triglyceride, Potassium Cetyl
Phosphate, Hydrogenated Olive Oil Decyl Esters, Glycerin, Cetyl Alcohol, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Sodium Polyacrylate,
Ethylhexyl Triazone, Piroctone Olamine, Allantoin, Citric Acid, Chlorphenesin, Methylparaben.

 Producent:

Dr Irena Eris

Marka:

Pharmaceris
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