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Pharmaceris A Lipo-Sensilium multilipidowy krem odżywczy
50 ml
 

Cena: 49,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Kremy

Producent DR IRENA ERIS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka
Krem polecany do codziennej pielęgnacji skóry nadwrażliwej i podatnej na alergię, z tendencją do przesuszania, łuszczenia i szorstkości.

Delikatny krem o wysokiej 8,5% zawartości dermo-lipidów doskonale odżywia i natłuszcza skórę, wzmacniając jej płaszcz
hydrolipidowy oraz tworząc skuteczną barierę przed utratą wody i przesuszeniem.
Kwas hialuronowy oraz woski roślinne eliminują uczucie suchości i szorstkości. W połączeniu z naprawczymi peptydami
regenerują naskórek wyraźnie poprawiając jego elastyczność i gładkość.
Zaawansowana naukowo, innowacyjna formuła Immuno–Prebiotic ukierunkowana jest na regulację systemu
immunologicznego skóry i łagodzenie podrażnień.
Stymuluje wzrost ochronnej, fizjologicznej mikroflory naskórka, zmniejszając nadwrażliwość skóry. Aktywnie zapobiega
podrażnieniom, zaczerwienieniom, świądowi oraz pieczeniu, wpływając na zdrowy wygląd i stan skóry.
Krem szybko się wchłania, nie zatyka porów i nie powoduje powstawania zaskórników.
Stanowi doskonałą bazę pod makijaż.
Składniki:

FORMUŁA IMMUNO- PREBIOTIC – formuła łagodząca podrażnienia i zmniejszająca nadwrażliwość skóry.
Leukine-Barrier formula – formuła ukierunkowana na regulację systemu immunologicznego skóry i łagodzenie
podrażnień.
8,5% dermo-lipidów – grupa składników odżywczych o właściwościach regenerujących, nawilżających i
natłuszczających skórę, tworząca barierę przed utratą wody i przesuszeniem naskórka.

HIPOALERGICZNY
WYSOKA TOLERANCJA I SKUTECZNOŚĆ
PRZEBADANO DERMATOLOGICZNIE
hipoalergiczny, bez parabenów, bez alergenów, bez kompozycji zapachowej
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Stosowanie
Oczyścić skórę twarzy przy użyciu preparatów z serii Pharmaceris A, a następnie rozprowadzić krem. Stosować codziennie rano i
wieczorem.

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