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Pharmaceris A prebio - sensilique prebiotyczny płyn
micelarny do ekstremalnie wrażliwej skóry 200 ml
Cena: 28,59 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Dostępny w aptece w 24h

Opakowanie

200 ml

Postać

Płyny micelarne

Producent

DR IRENA ERIS

Rodzaj rejestracji

Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Składniki
IMMUNO-PREBIOTIC – sprzyja rozwojowi pożytecznej mikrobioty na skórze, bez stymulowania wzrostu bakterii szkodliwych.
Kwas hialuronowy – wygładza skórę i chroni przed nadmierną utrata wody.
Pro-GlucoseZe – naturalna substancja nawilżająca, mająca zdolność do penetracji do głębszych warstw naskórka. Skutecznie
zatrzymuje wodę w skórze, pozostawiając skórę miękką i elastyczną.
Charakterystyka
Wskazania: Oczyszczanie i demakijaż cery: ekstremalnie wrażliwej, nadreaktywnej, podatnej na alergię oraz wrażliwych oczu.
Preparat odpowiedni dla skóry w każdym wieku oraz dla osób noszących soczewki kontaktowe.
Prebiotyczny płyn micelarny usuwa makijaż oraz inne zanieczyszczenia, nie podrażniając skóry i oczu.
Innowacyjna formuła Immuno-prebiotic wspomaga rozwój naturalnej bariery mikrobiologicznej skóry odpowiedzialnej za jej
odporność. Łagodzi podrażnienia i przywraca cerze równowagę. Kwas hialuronowy głęboko nawilża skórę, zapewniając uczucie
długotrwałego komfortu. Formuła biozgodna z naturalnym pH skóry.
WYSOKA TOLERANCJA I SKUTECZNOŚĆ
PRZEBADANO DERMATOLOGICZNIE
Delikatna formuła dermatologiczna opracowana dla:
ekstremalnie wrażliwej skóry
wrażliwych oczu
osób noszących soczewki kontaktowe
Skuteczność:
94% skutecznie usuwa zanieczyszczenia i makijaż wokół oczu*
94% skutecznie usuwa kurz, zalegającą lub zaschniętą wydzielinę na rzęsach/powiekach*
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89% przywraca uczucie komfortu na skórze*
94% zmniejsza dyskomfort suchej skóry*
Źródło: *badanie in vivo bezpośrednio po aplikacji
Stosowanie
Nasączyć płatek kosmetyczny płynem i oczyścić skórę twarzy, także oczu. Czynność powtarzać, aż płatek pozostanie czysty. Następnie
nałożyć odpowiedni krem z serii A.
Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.

Plik wygenerowano: 02-10-2020

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Oprogramowanie sklepu: AptusShop

