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Pharmaceris f - delikatny fluid intensywnie kryjący o
przedłużonej trwałości spf 20 sand (02 - piaskowy) 30 ml
Cena: 47,25 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Produkt dostępny

Opakowanie

30 ml

Postać

Podkłady

Producent

DR IRENA ERIS

Rodzaj rejestracji

Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Składniki aktywne
Hialuronian sodu - pełni w skórze funkcję rezerwy wilgoci, wpływa na jej jędrność, zabezpiecza przed wpływem niekorzystnych
czynników zewnętrznych. Tworzy na skórze film ograniczający proces parowania wody.
Wyciąg z ostropestu - bogaty w sylimarynę o silnym działaniu przeciwrodnikowym i przeciwzapalnym. Chroni skórę przed
niekorzystnym wpływem promieniowania UV. Ułatwia oraz przyspiesza proces regeneracji uszkodzonej skóry.
Wiciokrzew - ma właściwości zmiękczające i wygładzające skórę.
Witamina B3 - poprawia barierę lipidową naskórka. Stymuluje syntezę kolagenu, reguluje produkcję ceramidów i proces
dojrzewania naskórka. Zapobiega szkodom wywołanym przez promieniowanie UV oraz przyspiesza proces regeneracji skóry
uszkodzonej działaniem promieni UV. Zwiększa nawilżenie i elastyczność skóry oraz zapobiega powstawaniu przebarwień.
Wygładza i ujędrnia skórę.
Właściwości i zastosowanie
Fluid doskonale maskuje wszelkie niedoskonałości skóry, zapewniając jednolity, wyrównany koloryt skóry.
Kremowa, dermokosmetyczna konsystencja fluidu gwarantuje wygładzenie i efekt długotrwałego 10-godzinnego krycia.
Fluid nie obciąża skóry, nie zatyka porów oraz nie powoduje efektu maski. Receptura wzbogacona o hialuronian sodu,
wiciokrzew, witaminę B3 oraz działający przeciwrodnikowo wyciąg z ostropestu, korzystnie wpływa na odżywienie i
elastyczność skóry.
Zawarte w recepturze mikrokapsułki filtrów mineralnych chronią przed negatywnym wpływem promieni UVA i UVB. Produkt
bardzo dobrze tolerowany przez skórę wrażliwą.
Wskazania: Fluid polecany do każdego rodzaju skóry. Idealny dla skóry wrażliwej i problemowej, wymagającej wyrównania
kolorytu i ukrycia niedoskonałości (przebarwienia, nierówności struktury skóry, rozszerzone naczynka, zaczerwienienia, blizny
potrądzikowe, cienie wokół oczu, trądzik różowaty).
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Bezpieczeństwo i wysoka tolerancja potwierdzona dermatologicznie
HIPOALERGICZNY
BEZ PARABENÓW
BEZ KONSERWANTÓW
BEZ KOMPOZYCJI ZAPACHOWEJ
Skuteczność potwierdzona dermatologicznie
94% maskuje niedoskonałości skóry
89% nie obciąża skóry
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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