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PHARMACERIS T SEBO-ALMOND PEEL 5% Krem z 5%
kwasem migdałowym na noc I stopień złuszczania 50ml
 

Cena: 43,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Postać -

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

Rejestracja Dermokosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nazwa:  PHARMACERIS T SEBO-ALMOND PEEL Krem z 5% kwasem migdałowym na noc I stopień złuszczenia 

Opakowanie:  50 ml 

Wskazania:   Codzienna pielęgnacja skóry trądzikowej ze skłonnością do powstawania zmian zapalnych i zaskórników oraz łojotoku.
Przeznaczony do stosowania na noc dla skóry trądzikowej delikatnej i wrażliwej. 

Działanie: Krem złuszczający z 5% zawartością kwasu migdałowego rekomendowany jest do specjalistycznej kuracji
przeciwtrądzikowej. Dzięki właściwościom antybakteryjnym i złuszczającym kwas migdałowy reguluje produkcję sebum oraz zapewnia
skuteczną regenerację cery trądzikowej z obecnością zaskórników i krost. Delikatnie złuszcza martwy naskórek, likwidując istniejące
zmiany trądzikowe i ograniczając powstawanie nowych. Zawartość soku z cytryny wygładza, zmiękcza, wybiela i delikatnie dezynfekuje
skórę. Receptura kremu wzbogacona o specjalne mikrogąbeczki, nadaje jej odczucie jedwabistości i zmatowienia. Produkt może być
stosowany samodzielnie lub w dwu-stopniowej kuracji złuszczającej z kremem SEBO - PEEL 10%. Przy kuracjach kwasem migdałowym
w ciągu dnia zaleca się stosowanie kremów z filtrami zabezpieczającymi przed promieniowaniem UVA i UVB o SPF min. 20. 

Składniki: 
- 5% kwasu migdałowego - aromatyczny hydroksykwas o działaniu antybakteryjnym. Działa złuszczająco i regenerująco na naskórek.
Reguluje proces powstawania zaskórników, zmniejszając ich widoczność oraz częstotliwość pojawiania się. Zmniejsza oznaki starzenia
się skóry.
- Sok z cytryny - wygładza naskórek, wyrównując jego strukturę oraz rozjaśniając koloryt skóry.

Sposób użycia:  Na oczyszczoną skórę twarzy nałożyć krem omijając okolice oczu. Nie zmywać - pozostawić na twarzy na całą noc.
Stosować codziennie na noc lub zgodnie z zaleceniem lekarza dermatologa. Na dzień wskazane jest stosowanie kremu z filtrami co
najmniej SPF 20. Przebadany klinicznie i dermatologicznie. 
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