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Pharmaceris T, KREM Z RETINOLEM na trądzik wieku
dorosłego na noc pureRETINOL 0.3, 40ml
 

Cena: 51,72 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 40 ml (tuba)

Postać -

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

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

WSKAZANIA

Codzienna pielęgnacja na noc dla osób dorosłych, wymagających efektywnego działania przeciwtrądzikowego wraz z działaniem
przeciwzmarszczkowym.
  Dla osób z tendencją do powstawania niedoskonałości, zmian trądzikowych, zaskórników oraz nadmiernego łojotoku, dla skóry tłustej i
mieszanej.

DZIAŁANIE

Krem oparty na wysokim stężeniu czystego 0,3% retinolu w kremie wykazuje zrównoważone działanie przeciwtrądzikowo-
przeciwzmarszczkowe, stanowiąc skuteczną kurację przywracającą prawidłowe funkcjonowanie skóry w okresie zmian hormonalnych.
Zamknięcie retinolu w mikrosferycznych, ceramidowych nośnikach zapewnia jego stabilność i zabezpiecza go przed utlenieniem,
skutecznie likwidując nasilone trądzikowe zmiany hormonalne (grudki, krostki, wykwity) oraz hamując ponowne ich nawracanie.
Retinol przywraca homeostazę, zmniejszając nadmierne wydzielanie sebum oraz odblokowując i zwężając pory.
Wykazuje jednocześnie bardzo silne działanie przeciwzmarszczkowe.
Konstruuje włókna kotwiczące pomiędzy naskórkiem, a skórą właściwą, spłycając głębokość i zmniejszając liczbę oraz objętość
zmarszczek i bruzd.
Efektem regularnego stosowania kremu jest właściwe napięcie i widoczne wygładzenie tekstury naskórka.
Dla zbilansowania komfortu skóry, w recepturze zastosowano nawilżające i odżywcze składniki emolientowe (wyciąg z lilii, masło Shea,
wosk z oliwek, olej bawełniany) oraz 4% biomimetycznego skwalanu, wzmacniającego barierę lipidową naskórka.
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SKŁADNIKI

Retinol 0,3%
  Masło Shea
  Wosk z oliwek
  Skwalan biomimetyczny
  Olej bawełniany

SPOSÓB UŻYCIA

Krem stosować codziennie na noc na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu, omĳając okolice oczu i ust.
  W trakcie stosowania produktu może wystąpić przejściowe zaczerwienienie i łuszczenie się naskórka, które są naturalną reakcją skóry.
  Na dzień konieczne jest stosowanie ochrony przeciwsłonecznej min. SPF 30.
  Preparat nie powinien być stosowany u kobiet w ciąży i pacjentów w trakcie kuracji doustnymi retinoidami.

BEZPIECZEŃSTWO I SKUTECZNOŚĆ

Dermatologiczna formuła opracowana dla skóry wrażliwej.
  wysoka tolerancja i skuteczność
  przebadano dermatologicznie
Skuteczność potwierdzona w badaniach na dojrzałej skórze ze zmianami trądzikowymi*:
  u 60% zmniejszenie skłonności do tworzenia się nowych niedoskonałości
  zmniejszenie średniej długości zmarszczek do 25%
  zmniejszenie średniej głębokości zmarszczek do 20%
  zmniejszenie widoczności zmarszczek do 75%

Źródło: *badanie in vivo w Niezależnym Instytucie Badawczym po 4 tygodniach stosowania.

Składniki/Ingredients:

Aqua (Water), Hydrogenated Polydecene, Glycerin, Pentaerythrityl Tetraisostearate, Squalane, Cetearyl Alcohol, Butyrospermum Parkii
(Shea) Butter, 1,2-Hexanediol, Gossypium Herbaceum (Cotton) Seed Oil, Hydrogenated Olive Oil Decyl Esters, Cetearyl Glucoside,
Potassium Cetyl Phosphate, Retinol, Sodium Polyacrylate, Hydroxyacetophenone, Pentylene Glycol, Glyceryl Behenate, Paraffin, Xanthan
Gum, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, C10-18 Triglycerides, Tocopheryl Acetate, BHA, Cera Alba (Beeswax), Stearic Acid,
Glucose, Ceramide NP, Ethylhexylglycerin, Clintonia Borealis (Lily) Root Extract, BHT, Phenoxyethanol, Parfum (Fragrance).

 Producent:

Dr Irena Eris

Marka:

Pharmaceris
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