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Pharmaceris f - delikatny fluid intensywnie kryjący o
przedłużonej trwałości spf 20 bronze (03 - brązowy) 30 ml
 

Cena: 45,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Podkłady

Producent DR IRENA ERIS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
Aqua, Cyclopentasiloxane, C12-15 Alkyl Benzoate, Cyclohexasiloxane, Pentylene Glycol, Vinyl Dimethicone/ Methicone Silsesquioxane
Crosspolymer, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butylene Glycol, Pentaerythrityl Tetraisostearate, Titanium Dioxide, Glycerin, Cetyl
PEG/PPG-10/1 Dimethicone, Propylene Glycol, Polysilicone-11, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Polyglyceryl-3 Polydimethylsiloxyethyl
Dimethicone, Polyglyceryl-4 Isostearate, Magnesium Sulfate, Dimethicone, Aluminum Hydroxide, Stearic Acid, Niacinamide, Candelilla
Cera, Triethoxycaprylylsilane, Lonicera Caprifolium (Honeysuckle) Flower Extract, Lonicera Japonica (Honeysuckle) Flower Extract,
Sodium Hyaluronate, Silybum Marianum (Lady's Thistle) Extract, CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 77492, CI 77491, CI 77499

Wskazania i działanie

Makijaż korekcyjny jest uzupełnieniem strategii terapeutycznej wielu schorzeń skóry. W publikacjach naukowych podkreśla się
podniesienie komfortu życia pacjentów np. z trądzikiem różowatym czy przebarwieniami. Makijaż korekcyjny (makijaż
medyczny) to technika maskowania i zasłaniania niedoskonałości skóry oraz jej zmian chorobowych. W wielu schorzeniach
skóry stanowi cenne uzupełnienie terapii. Kosmetyczne wskazania do stosowania makijażu korekcyjnego obejmują: cienie pod
oczami, rozszerzone naczynia, przebarwienia, wyrównanie kolorytu cery, zmarszczki, tatuaże. Makijaż korekcyjny stosowany jest
także w celu poprawy wyglądu twarzy pacjentów z trądzikiem, trądzikiem różowatym, łuszczycą, bielactwem, rumieniem oraz
pacjentów ze zmianami wrodzonymi, pourazowymi lub pooperacyjnymi (naczyniaki, blizny, zmiany pooparzeniowe). Ten rodzaj
makijażu pomaga ponadto ukryć zmiany skórne po zabiegach dermatochirurgicznych.
Fluidy Pharmaceris F to nowoczesne preparaty intensywnie kryjące. Dzięki wysokiej zawartości pigmentów zapewniają ukrycie
niedoskonałości skóry (przebarwienia, rozszerzone naczynka, trądzik różowaty, blizny potrądzikowe, cienie pod oczami). Przy ich
pomocy możliwe jest zarówno ukrycie drobnych niedoskonałości skóry jak i wykonanie profesjonalnego makijażu korekcyjnego.
Produkty Pharmaceris F to połączenie doskonałych własności kryjących z delikatną, niekomedogenną recepturą. 94%*
badanych potwierdziło skuteczność w maskowaniu niedoskonałości skóry.
Dzięki zastosowaniu SYSTEMU KRYJĄCEGO NOWEJ GENERACJI fluid Pharmaceris F nie obciąża skóry i nie powoduje efektu
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maski, skutecznie kryjąc jej niedoskonałości takie jak: przebarwienia, rozszerzone naczynka, blizny potrądzikowe, cienie wokół
oczu, trądzik różowaty.
Wybierz linię Pharmaceris F jeżeli masz skórę problemową, którą łatwo podrażnić i potrzebujesz fluidu, który będzie maskował
niedoskonałości Twojej skóry bez efektu maski i uczucia dyskomfortu. Pharmaceris F to delikatny fluid intensywnie kryjący o
przedłużonej trwałości, przebadany i bardzo dobrze tolerowany przez skórę wrażliwą i problemową. Dzięki lekkiej, kremowej
konsystencji i zastosowaniu innowacyjnego SYSTEMU KRYJĄCEGO NOWEJ GENERACJI nie obciąża skóry i nie powoduje
efektu maski, a rezultat kryjący utrzymuje sie ok. 10h* . Fluid dostępny jest w 3 odcieniach: ivory (kość słoniowa), sand
(piaskowy) i bronze (brązowy).
94%* kobiet posiadających skórę wrażliwą z trudnymi schorzeniami dermatologicznymi potwierdziło, iż fluid Pharmaceris F
dobrze maskuje niedoskonałości skóry takie jak przebarwienia, rozszerzone naczynka, blizny potrądzikowe, cienie wokół oczu,
trądzik różowaty oraz zapewnia skórze jej naturalny, jednolity koloryt.
Nie zawiera konserwantów, parabenów i kompozycji zapachowej.

Stosowanie

Preparat równomiernie rozprowadzić cienką warstwą na oczyszczonej skórze twarzy. Pozostawić do wchłonięcia.

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