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PHARMACERIS N ACTIVE-CAPILARIL FORTE Specjalny krem
kojąco-wzmacniający do twarzy 30ml
 

Cena: 47,70 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 ml

Postać -

Producent LAB.KOSM.DR IRENA ERIS S.A.

Rejestracja Dermokosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nazwa: PHARMACERIS N ACTIVE-CAPILARIL FORTE Specjalny krem kojąco-wzmacniający do twarzy

Opakowanie:  30 ml

Wskazania: Specjalistyczny preparat do codziennej, intensywnej pielęgnacji skóry z utrwalonym zaczerwienieniem, z wyraźnie
rozszerzonymi i popękanymi naczynkami oraz z tendencją do rumienia.

Działanie: Preparat o wysokim stężeniu mikronizowanej diosminy i hesperydyny zapewnia wyjątkową skuteczność w niwelowaniu
trwałych zaczerwienień oraz przeciwdziała ich utrwalaniu. Ich synergiczne działanie wzmacnia ścianki naczyń krwionośnych chroniąc je
przed dalszymi uszkodzeniami i pękaniem. Masło Shea, naśladujące lipidową osłonę skóry oraz D-pantenol koją i łagodzą podrażnienia
oraz intensywnie wspomagają regenerację naskórka. Formuła wzbogacona w olej Canola, wosk z oliwek oraz glicerynę zapewnia
odpowiedni poziom natłuszczenia i nawilżenia przywracając skórze gładkość i elastyczność.

Składniki aktywne: 
- Diosmina - wzmacnia ścianki naczynek krwionośnych, zapobiega ich pękaniu oraz zabezpiecza przed uszkodzeniem.
- Hesperydyna - działa przeciwutleniająco, wzmacnia naczynia krwionośne oraz zabezpiecza je przed uszkodzeniami.
- Olej Canola - bogaty w naturalną witaminę E ma właściwości łagodzące oraz przeciwzapalne. Zmniejsza objawy przesuszenia
naskórka.
- D-pantenol - o właściwościach kojących i łagodzących, zmniejsza tendencję do nadwrażliwości skóry.
- Wosk z oliwek - jest łagodnym emolientem, odżywia i nawilża skórę.
- Masło Shea - naśladuje strukturą naturalną lipidową osłonę skóry, działa łagodząco i odżywczo na naskórek. Zmniejsza tendencję do
rumienia i pojawiania się nowych naczynek.

Sposób użycia: Przygotować skórę do nałożenia kremu oczyszczając ją preparatem z serii Pharmaceris N. Następnie rozprowadzić
krem na skórze twarzy i szyi. Stosować codziennie rano i wieczorem. Stanowi doskonałą bazę pod makijaż.
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