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Emolium Skin Repair dermonaprawczy krem na dzień 50 ml
 

Cena: 70,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Kremy

Producent PERRIGO

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka
Emolium SKIN REPAIR Dermonaprawczy krem na dzień został stworzony specjalnie dla skóry suchej, wymagającej i dojrzałej, która
potrzebuje ujędrnienia i regeneracji.

Składniki aktywne zapewniają intensywne nawilżenie i chronią przed nadmiernym wysuszaniem.
Krem do twarzy odczuwalnie ujędrnia skórę, poprawia elastyczność i redukuje zmarszczki. Pozostawia skórę twarzy
odczuwalnie napiętą i wygładzoną.
Emolium SKIN REPAIR to linia dedykowana skórze dojrzałej i wymagającej ujędrnienia i regeneracji. Dermokosmetyki do twarzy
z serii SKIN REPAIR zawierają składniki o intensywnym działaniu naprawczo-regenerującym, które wspomagają odnowę
komórkową i wzmacniają strukturę naskórka.
Zastosowanie dermonaprawczego kremu na dzień Emolium SKIN REPAIR

Skóra sucha, wymagająca ujędrnienia i regeneracji i dojrzała
Codzienna pielęgnacja twarzy
Nawilżenie i ochrona przed wysuszeniem
Regeneracja, ujędrnienie i redukcja zmarszczek

Działanie dermonaprawczego kremu na dzień Emolium SKIN REPAIR
Wielowymiarowa pielęgnacja i regeneracja skóry suchej i dojrzałej.
Emolium skin repair krem na dzień intensywnie nawilża suchą i wymagającą skórę, chroniąc ją przed nadmiernym
wysuszeniem.
Krem do cery dojrzałej redukuje zmarszczki, a także pozostawia uczucie napiętej i wygładzonej twarzy.
Odżywia skórę i wzmacnia strukturę naskórka.
Emolium SKIN REPAIR na dzień odczuwalnie ujędrnia skórę, poprawia elastyczność i redukuje zmarszczki.

Formuła dermonaprawczego kremu na dzień Emolium SKIN REPAIR
Wyjątkowo dobrane składniki hydroaktywne zawarte w formule mocno nawilżającego kremu do twarzy zapewniają
odpowiednie nawilżenie skóry i chronią przed jej nadmiernym wysuszeniem. Kompleks dermonaprawczy wspomaga
odnowę naskórka i wzmacnia jego strukturę, pozostawiając skórę jędrną i gładką w dotyku.
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Kompleks dermonaprawczy (ceramidy roślinne, kwas hialuronowy i niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe) zawarty
w mocno nawilżającym kremie do twarzy odżywia i wzmacnia strukturę naskórka, widocznie wygładzając skórę.
Fotostabilne filtry zawarte w kremie na dzień SKIN REPAIR Emolium chronią przed promieniowaniem UVA i UVB oraz
fotostarzeniem skóry.

Stosowanie
Emolium SKIN REPAIR na dzień przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji w celu wzmocnienia i poprawy jędrności naskórka.
Krem do twarzy należy stosować codziennie rano na oczyszczoną skórę twarzy i szyi. Wyjątkowa formuła produktu szybko się wchłania
i dobrze rozprowadza na skórze. Emolium SKIN REPAIR można stosować również jako bazę nawilżającą pod makijaż.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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