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Pharmaceris A Sensi - Protect Mist oczyszczająco - kojąca
mgiełka antybakteryjna 100 ml
 

Cena: 29,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Aerozole

Producent DR IRENA ERIS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki

Formuła Immuno-Prebiotic formuła łagodząca podrażnienia i zmniejszająca nadwrażliwość skóry.
Kwas hialuronowy substancja łącząca w skórze właściwej włókna kolagenowe i elastynowe zatrzymująca proces starzenia się
skóry. Doskonale wiąże wodę w naskórku zapewniając skórze nawilżenie, poprawia elastyczność i ujędrnienie.
D-pantenol o właściwościach kojących i łagodzących, zmniejsza tendencję do nadwrażliwości skóry. Kwas migdałowy - o
działaniu antybakteryjnym, hamuje i likwiduje wzrost bakterii na skórze, ograniczając wydzielanie sebum będące ryzykiem
rozwoju niedoskonałości i podrażnień.

Charakterystyka

Preparat przeznaczony do oczyszczania i odświeżania skóry twarzy, ciała i rąk podatnej na podrażnienia, nadreaktywnej,
narażonej na wzmożone namnażanie bakterii na skórze – np. w okresie dojrzewania i zmian hormonalnych, czego wynikiem
mogą być podrażnienia, zaczerwienienia i niedoskonałości skórne.
Kojący preparat skutecznie oczyszcza i odświeża skórę.

Delikatny skład (D-pantenol i Immuno-Prebiotic) zapewnia ochronę mikrobiomu skóry, łagodząc istniejące podrażnienia
oraz zmniejszając tendencję do jej nadreaktywości.
Antybakteryjny kwas migdałowy hamuje i likwiduje wzrost bakterii na skórze, ograniczając wydzielanie sebum będące
ryzykiem rozwoju niedoskonałości i podrażnień.

Działa keratolitycznie, odblokowuje pory i wygładza strukturę skóry.
Forma lekkiej mgiełki zapewnia odświeżenie i ukojenie skóry.
Preparat nawilża, zapewniając uczucie komfortu.

Stosowanie
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Preparat rozpylić w odległości ok. 20 cm od skóry. Pozostawić do wchłonięcia lub przetrzeć płatkiem kosmetycznym. Stosować
codziennie rano i wieczorem jak i w ciągu dnia jako mgiełka odświeżająca. Nie wdychać.

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