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Pharmaceris a - sensireneal regenerujący krem
przeciwzmarszczkowy 30 ml
 

Cena: 53,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Kremy

Producent DR IRENA ERIS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka
Krem polecany do codziennej pielęgnacji skóry dojrzałej, bardzo wrażliwej i podatnej na alergię.

Krem doskonale regeneruje i wygładza naskórek.
Aktywny kompleks peptydowy oraz witamina E skutecznie redukują istniejące zmarszczki oraz opóźniają proces starzenia się
skóry. Stymulują procesy naprawcze przywracając skórze jędrność i odpowiednie napięcie.
Masło Shea oraz higroskopĳne cząsteczki gliceryny nawilżają i odżywiają skórę, tworząc z filtrem UV aktywną barierę przed
negatywnym działaniem czynników zewnętrznych i fotostarzeniem.
ZAAWANSOWANE NAUKOWO, INNOWACYJNE FORMUŁY IMMUNO-PREBIOTIC oraz LEUKINE-BARRIER ukierunkowane są na
regulację systemu immunologicznego skóry i łagodzenie podrażnień. Stymulują wzrost ochronnej, fizjologicznej mikroflory
naskórka, zmniejszając nadwrażliwość skóry.
Aktywnie zapobiega podrażnieniom, zaczerwienieniom, świądowi oraz pieczeniu, wpływając na zdrowy wygląd i stan skóry.
Składniki:

FORMUŁA IMMUNO-PREBIOTIC – formuła łagodząca podrażnienia i zmniejszająca nadwrażliwość skóry.
Leukine-Barrier formula – formuła ukierunkowana na regulację systemu immunologicznego skóry i łagodzenie
podrażnień.
Kompleks peptydowy – stymuluje syntezę białka redukując widoczność zmarszczek i istniejących już wgłębień
skórnych oraz opóźnia proces starzenia się skóry. Wykazuje właściwości regeneracyjne, przywracając skórze napięcie i
jędrność.
Witamina E – tzw. witamina młodości o silnym działaniu przeciwutleniającym, chroni przed wolnymi rodnikami i
niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi. Redukuje zmarszczki oraz nawilża i przyspiesza proces regeneracji i
odbudowy skóry.

HIPOALERGICZNY
WYSOKA TOLERANCJA I SKUTECZNOŚĆ
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PRZEBADANO KLINICZNIE I DERMATOLOGICZNIE
hipoalergiczny, bez parabenów, bez konserwantów, bez alergenów, bez kompozycji zapachowej.

Stosowanie
Oczyścić skórę twarzy przy użyciu preparatów z serii Pharmaceris A, a następnie rozprowadzić krem. Stosować codziennie rano i
wieczorem. Stanowi doskonałą bazę pod makijaż.

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