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PHARMACERIS N NUTRI-CAPILARIL Intensywny krem
odżywczy do twarzy 50ml
 

Cena: 54,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Postać -

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

Rejestracja Dermokosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nazwa:  PHARMACERIS N NUTRI-CAPILARIL Intensywny krem odżywczy do twarzy

Opakowanie:  50 ml

Wskazania:  Krem polecany do codziennej pielęgnacji skóry z problemem rozszerzonych naczynek oraz zaczerwienieniem, dla skóry
suchej i normalnej z tendencją do przesuszania, łuszczenia i szorstkości.

Działanie:  Bogata formuła preparatu intensywnie odżywia i regeneruje skórę, zmniejszając uczucie suchości, łuszczenia i szorstkości.
Zawartość 4% naturalnych dermo-lipidów, w tym masła Shea oraz specjalnej frakcji lanoliny wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry
zapobiegając odwodnieniu naskórka. Wykorzystana w recepturze mikronizowana diosmina wzmacnia naczynka krwionośne
zwiększając ich elastyczność i odporność na czynniki zewnętrzne. Skutecznie redukuje istniejące zaczerwienienia oraz zapobiega
powstawaniu nowych zmian rumieniowych. Dzięki zawartości witaminy E krem przyspiesza naturalny, wewnętrzny proces odbudowy
komórek wygładzając i uelastyczniając skórę. Działa łagodząco i kojąco zmniejszając podatność skóry na podrażnienia. Szybko się
wchłania, dobrze rozprowadza, polecany jako baza pod makijaż. 

Składniki: 
- Diosmina - wzmacnia ścianki naczynek krwionośnych, zapobiega ich pękaniu oraz zabezpiecza przed uszkodzeniem.
- Witamina E - tzw. witamina młodości o silnym działaniu przeciwutleniającym, chroni przed wolnymi rodnikami i niekorzystnymi
czynnikami zewnętrznymi. Redukuje zmarszczki oraz nawilża i przyspiesza proces regeneracji i odbudowy skóry.
- 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.
Status:  Kosmetyk
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