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Pharmaceris T KREM Z 10% KWASEM MIGDAŁOWYM na
noc II stopień złuszczania SEBO-ALMOND PEEL 10%, 50ml
 

Cena: 41,86 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Postać -

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

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

WSKAZANIA

Krem przeznaczony do codziennej pielęgnacji na noc dla skóry trądzikowej, przetłuszczającej się, z nierównomiernym kolorytem oraz z
oznakami starzenia.
  Krem można bezpiecznie stosować przez cały rok.
  Latem zaleca się stosowanie kremu z filtrem o min. SPF 20.

DZIAŁANIE

Krem na bazie 10% kwasu migdałowego inspirowany peelingami dermatologicznymi skutecznie redukuje istniejące niedoskonałości,
reguluje wydzielanie sebum oraz wygładza skórę.
Kwas migdałowy złuszcza martwe komórki naskórka, odblokowuje i oczyszcza pory, które znacząco ulegają zwężeniu.
Łagodzi zmiany trądzikowe i przyspiesza proces regeneracji naskórka. Redukuje ryzyko występowania blizn potrądzikowych i
przebarwień skóry.
Wysokie stężenie kwasu wspomaga rozjaśnianie istniejących przebarwień potrądzikowych.
W połączeniu z proteinami ze słodkich migdałów krem zapobiega oznakom starzenia, wygładza i wyrównuje strukturę skóry.

  WYSOKA TOLERANCJA I SKUTECZNOŚĆ
  PRZEBADANO DERMATOLOGICZNIE
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SKŁADNIKI

10% kwasu migdałowego
aromatyczny hydroksykwas o działaniu antybakteryjnym. Działa złuszczająco i regenerująco na naskórek. Reguluje proces powstawania
zaskórników, zmniejszając ich widoczność oraz częstotliwość pojawiania się zmian trądzikowych. Zmniejsza oznaki starzenia się skóry.
Wyrównuje strukturę skóry oraz wspomaga proces rozjaśniania przebarwień potrądzikowych.
Proteiny ze słodkich migdałów
powodują wygładzenie naskórka poprzez napięcie skóry, która staje się świeża i wypoczęta.

SPOSÓB UŻYCIA

Na oczyszczoną skórę twarzy nałożyć krem omijając okolice oczu i ust.
  Stosować codziennie na noc lub zgodnie z zaleceniem lekarza dermatologa.
  W trakcie stosowania produktu może wystąpić przejściowe zaczerwienienie i łuszczenie się naskórka, które są naturalną reakcją skóry.

BEZPIECZEŃSTWO I SKUTECZNOŚĆ

Dermatologiczna formuła opracowana dla skóry wrażliwej.
  wysoka tolerancja i skuteczność
  przebadano klinicznie i dermatologicznie
Skuteczność potwierdzona w badaniach na skórze trądzikowej*:
  68% wygładza
  64% reguluje produkcję sebum
  57% likwiduje istniejące zmiany trądzikowe

Źródło:* badanie kliniczne w Niezależnym Instytucie Badawczym po 2 miesiącach stosowania.

Składniki/Ingredients:

Aqua (Water), Mandelic Acid, Butylene Glycol, Glycerin, Tromethamine, Isohexadecane, Dicaprylyl Ether, Cyclopentasiloxane, Cetyl
Alcohol, Sodium Polyacrylate, Cyclohexasiloxane, Cetearyl Alcohol, Xanthan Gum, Methyl Glucose Sesquistearate, Ceteareth-20, Silica
Dimethyl Silylate (nano), Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Seed Extract, Ethylhexylglycerin, Methylparaben, Phenoxyethanol,
Parfum (Fragrance).

 Producent:

Dr Irena Eris

Marka:

Pharmaceris
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