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Pharmaceris F - fluid ochronno - korygujący z ochroną spf
50+ SAND (02) 30 ml
 

Cena: 53,49 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Podkłady

Producent DR IRENA ERIS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

SKŁADNIKI AKTYWNE

Zmikronizowane pigmenty – idealnie maskują defekty skórne zapewniając długotrwały efekt krycia.
Filtry UV – zapewniają najwyższą ochronę przed promieniowaniem słonecznym i skuteczną ochronę przed powstawaniem
przebarwień.
Leukine-Barrier™ – o działaniu immunostymulującym, przynosi efekt kojenia i łagodzenia podrażnień powstałych w wyniku
działania czynników zewnętrznych oraz mechanicznych.
Sensiline® - wyciąg z nasion lnu przywraca zaburzoną fizjologiczną równowagę skóry, wzmacnia jej barierę lipidową i wpływa na
szybszą regenerację.
Wosk pszczeli - doskonały emolient, dzięki jego obecności krem ma przyjemniejszą aplikację i łatwiej tworzy film na powierzchni
skóry.
Mikrogąbeczki matujące - porowate cząsteczki polimerów o specjalnej strukturze mającej zdolność adsorbowania nadmiaru
sebum znajdującego się na skórze. Zostawiają suche i pudrowe odczucie na skórze.

WSKAZANIA

Fluid polecany do każdego typu skóry, również nadwrażliwej i podrażnionej w wyniku działania czynników zewnętrznych
(fotoalergie) i mechanicznych: po zabiegach medycyny estetycznej, laserach oraz peelingach. Rekomendowany dla osób z
tendencją do tworzenia się przebarwień skóry i narażonych na ich powstawanie (np. podczas przyjmowania leków, przy
zmianach zapalnych, ciąży) oraz osób zmagających się z problemem bielactwa.

DZIAŁANIE

Specjalistyczny fluid zapewnia najwyższą ochronę przed promieniowaniem słonecznym oraz skuteczną osłonę przed
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powstawaniem i intensyfikacją przebarwień. Dzięki zmikronizowanym pigmentom idealnie maskuje defekty skórne zapewniając
długotrwały efekt krycia, nadając skórze wyrównaną strukturę i zdrowy koloryt. Innowacyjna formuła Leukine Barrier™, o
działaniu imunnostymulującym, przynosi efekt kojenia i łagodzenia podrażnień powstałych w wyniku działania czynników
zewnętrznych oraz mechanicznych. Łagodzący wyciąg z lnu przywraca zaburzoną fizjologiczną równowagę skóry, wzmacnia jej
barierę lipidową i wpływa na szybszą regenerację. Fluid nie obciąża skóry, nie zatyka porów oraz nie powoduje powstawania
zaskórników. Preparat o wysokim stopniu tolerancji, nie wysusza skóry.

Bezpieczeństwo

Wysoka tolerancja i skuteczność.
Hipoalergiczny.
Bez parabenów.
Nie obciąża skóry.
Nie zatyka porów.
Nie powoduje powstawania zaskórników.
Nie wysusza skóry.

Skuteczność

100% kryje niedoskonałości
95% wygładza skórę
95% maskuje przebarwienia
89% wyrównuje koloryt skóry
89% maskuje zaczerwienienia
74% ma działanie matujące
74% nie powoduje powstawania zaskórników

Stosowanie
Preparat równomiernie rozprowadzić na skórze twarzy. Pozostawić do wchłonięcia. Stosować na dzień.
Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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