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Pharmaceris T, PRZECIWTRĄDZIKOWY KREM
NORMALIZUJĄCY SPF 20 do twarzy ZWĘŻAJĄCY PORY
SEBOSTATIC DZIEŃ, 50ml
 

Cena: 39,78 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 polecany do codziennej pielęgnacji skóry trądzikowej, tłustej oraz mieszanej, ze skłonnością do błyszczenia oraz okresowo
powstających niedoskonałości (wynikających ze stresu, czynników zewnętrznych oraz zmian hormonalnych).
Rekomendowany dla osób z nierównomierną strukturą skóry i z rozszerzonymi porami.

DZIAŁANIE

Krem ukierunkowany jest na redukcję zmian trądzikowych, zwężanie porów oraz codzienną ochronę przed promieniowaniem UVA i UVB.
Dzięki innowacyjnej formule Pore-Diminish krem skutecznie odblokowuje i oczyszcza pory, zmniejszając ich wielkość i widoczność.
Zaawansowane składniki w walce z trądzikiem (ester kwasu winowego, piroktonian olaminy) normalizują pracę gruczołów łojowych,
zmniejszając nadmierną produkcję sebum i przyspieszają ustępowanie wykwitów trądzikowych.
Kwas cytrynowy delikatnie złuszcza naskórek, wygładza i rozjaśnia skórę ujednolicając jej koloryt.
Krem skutecznie nawilża skórę oraz reguluje jej gospodarkę hydro-lipidową. Pozostawia skórę długotrwale matową, zregenerowaną i
wygładzoną.
Preparat szybko się wchłania, nie zatyka porów, nie wysusza i nie ściąga skóry.
WYSOKA TOLERANCJA I SKUTECZNOŚĆ
PRZEBADANO DERMATOLOGICZNIE

Plik wygenerowano: 25-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.sekretzdrowia.pl
https://www.sekretzdrowia.pl/pharmaceris-t-przeciw-tradzikowy-krem-normalizujacy-spf-20-do-twarzy-zwezajacy-pory-sebostatic-dzien.html
https://www.sekretzdrowia.pl/pharmaceris-t-przeciw-tradzikowy-krem-normalizujacy-spf-20-do-twarzy-zwezajacy-pory-sebostatic-dzien.html
https://www.sekretzdrowia.pl/pharmaceris-t-przeciw-tradzikowy-krem-normalizujacy-spf-20-do-twarzy-zwezajacy-pory-sebostatic-dzien.html
http://www.aptusshop.pl/


 
FamilyPharm sp. z o.o.
ul. Przejazd 6, Koluszki

+48 663 303 609
 

SKŁADNIKI

Formuła Pore-Diminish
skutecznie odblokowuje i oczyszcza pory, zmniejszając ich wielkość oraz widoczność.
Kwas cytrynowydeli
katnie złuszcza zrogowaciały naskórek, rozjaśniając oraz wygładzając strukturę skóry trądzikowej.
Piroktonin olaminy
działa antybakteryjnie, przywraca równowagę mikroflory naskórka, niwelując łuszczenie się skóry, zapobiegając nawrotom dolegliwości.
Wspomaga ustępowanie istniejących zmian grudkowo-krostkowych.
Ester kwasu winowego
głęboko nawilża skórę, wygładza ją i zmiękcza. Wykazuje lekkie działanie keratolitczne, reguluje wydzielanie sebum, redukuje liczbę
zmian skórnych.

SPOSÓB UŻYCIA

Na oczyszczoną preparatami Pharmaceris T skórę nałożyć krem omijając okolice oczu.
  Stosować codziennie rano.
  Idealny jako baza pod makijaż.

BEZPIECZEŃSTWO I SKUTECZNOŚĆ

Dermatologiczna formuła opracowana dla skóry wrażliwej.
  wysoka tolerancja i skuteczność
  przebadano dermatologicznie
Skuteczność potwierdzona w badaniach na skórze trądzikowej*:
  100% wygładza
  100% nawilża
  71% zwęża pory
  82% nie zatyka porów

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

Składniki/Ingredients:

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, Dimethicone, Piroctone Olamine, Vinyl Dimethicone/Methicone Silsesquioxane
Crosspolymer, Allantoin, Lens esculenta (Lentil) Seed Extract, Citric Acid, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Chlorphenesin, Parfum
(Fragrance).

 Producent:

Dr Irena Eris

Marka:

Pharmaceris
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