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PHARMACERIS N PURI-CAPILIQMUSSE Delikatna pianka
wzmacniająca naczynka do mycia twarzy i oczu 150ml
 

Cena: 34,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 150 ml

Postać -

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

Rejestracja Dermokosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nazwa: PHARMACERIS N PURI-CAPILIQMUSSE Delikatna pianka wzmacniająca naczynka do mycia twarzy i oczu 

Opakowanie: 150 ml 

Wskazania: Delikatna pianka do codziennego mycia twarzy i oczu dla skóry z rozszerzonymi i pękającymi naczynkami,
zaczerwienieniem oraz nasilającym się rumieniem. Preparat odpowiedni dla skóry w każdym wieku. Zastępuje tradycyjne mydło.

Działanie: Pianka skutecznie oczyszcza i usuwa zanieczyszczenia oraz mak?aż. Kompleks składników aktywnych (witamina B3, wyciąg
z ostropestu i aceroli) wzmacnia naczynia krwionośne redukując zaczerwienienia oraz uczucie pieczenia skóry. Naturalna betaina oraz
Glucam® intensywnie nawilżają skórę zapewniając jej długotrwałą hydro-równowagę. D-pantenol i alantoina ukierunkowane są na
kojenie podrażnień. Preparat zmniejsza nadreaktywność skóry na czynniki zewnętrzne. Wykazuje wysoki stopień tolerancji oraz nie
powoduje uczucia ściągnięcia skóry. Nie zawiera mydła.

Składniki: 
- Wyciąg z ostropestu - bogaty w sylimarynę o silnym działaniu przeciwrodnikowym i przeciwzapalnym. Chroni skórę przed
niekorzystnym wpływem promieniowania UV. Ułatwia oraz przyspiesza proces regeneracji uszkodzonej skóry.
- Wyciąg z aceroli - antyoksydant chroniący skórę przed uszkodzeniami wywołanymi przez czynniki zewnętrzne. Wzmacnia naczynia
krwionośne, przyspieszając odnowę komórkową skóry, zmniejsza widoczność zaczerwienień.
- Witamina B3 - bogata we właściwości nawilżające, dogłębnie wnika w skórę i natłuszcza jej warstwy. Chroni i odbudowuje naskórek.
Zapobiega uczuciu nadmiernego napięcia skóry.
- Glucam® - doskonale wiąże i trwale utrzymuje wodę w naskórku, długotrwale ją nawadniając. Wygładza i przywraca skórze utraconą
jędrność i elastyczność.
- D-pantenol - o właściwościach kojących i łagodzących, zmniejsza tendencję do nadwrażliwości skóry.

Sposób użycia:  Niewielką ilość pianki wydozować na dłoń i okrężnymi ruchami umyć twarz, następnie spłukać wodą. Po osuszeniu
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skóry zastosować tonik i odpowiedni krem z serii Pharmaceris N. Stosować codziennie rano i wieczorem.
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