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Pharmaceris A Hyaluro - sensilium kwas hialuronowy w
wodnym kremie 40 ml
 

Cena: 48,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 40 ml

Postać Kremy

Producent DR IRENA ERIS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki

Kwas hialuronowy wraz z pro-glucoseZe – intensywnie nawilżają skórę na wielu poziomach eliminując dyskomfort i napięcie.
Formuła Leukine-Barrier – formuła ukierunkowana na regulację systemu immunologicznego skóry i łagodzenie podrażnień.
Formuła Immuno-Prebiotic – formuła łagodząca podrażnienia i zmniejszająca nadwrażliwość skóry.

Charakterystyka
Wskazania:

Do stosowania dla osób ze skórą:
nadwrażliwą, delikatną, skłonną do alergii i podrażnień,
przesuszoną, wymagającą silnego nawilżenia i odżywienia,
z widocznymi pierwszymi oznakami zmarszczek i utraty jędrności i gładkości,
odwodnioną ze skłonnością do powstawania podrażnień w okresie pyleń,
narażoną na wiatr, mróz i ogrzewanie w okresie zimowym.

Działanie:

Wodny krem o skoncentrowanym działaniu podwójnego wysoko i niskocząsteczkowego – kwasu hialuronowego, biozgodnego z
naturalnie występującym kwasem w ludzkiej skórze, nawilża skórę na wielu poziomach.
Kwas hialuronowy zawarty w kremie działa jak kompres silnie nawadniający, który natychmiastowo niweluje dyskomfort i
napięcie skóry przesuszonej. Efekt dodatkowego długotrwałego nawilżenia zapewnia 3% substancja pro-glucoseZe o silnych
właściwościach higroskopijnych, wiążąca wodę i zwiększająca poziom nawodnienia w warstwie rogowej naskórka.
Zaawansowane formuły Immuno-Prebiotic oraz Leukine-barrier odbudowują uszkodzoną barierę odpornościową skóry, łagodząc
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istniejące podrażnienia, aktywnie zapobiegając powstawaniu nowych, w tym także zaczerwienień, nadwrażliwości skóry i reakcji
alergicznych w okresach zwiększonej ekspozycji na alergeny np. okresie pyleń.
Bezpieczeństwo i wysoka tolerancja potwierdzona klinicznie i dermatologicznie.

Skuteczność:

Skuteczność potwierdzona w badaniach na skórze alergicznej i wrażliwej*:
90% intensywnie nawilża skórę
95% koi podrażnioną skórę
90% wygładza
81% odżywia i regeneruje
86% zabezpiecza przed wysuszeniem
96% przywraca skórze komfort

Źródło: *badania in vivo w Centrum Naukowo-Badawczym Dr Irena Eris po 2 tygodniach stosowania.

Stosowanie
Wodny krem do codziennego stosowania na oczyszczoną skórę twarzy, okolic oczu, szyi i dekoltu, rano i wieczorem. Do stosowania
również pod makijaż.

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