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Pharmaceris N - CAPINON K 1% krem z witaminą K
uszczelniającą naczynka 30 ml
 

Cena: 62,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Kremy

Producent DR IRENA ERIS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Aqua (Water), Paraffinum Liquidum (Mineral Oil), Glycerin, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, 1,2-Hexanediol, Glyceryl Stearate,
Isopropyl Myristate, Cetearyl Alcohol, Glycine Soja (Soybean) Oil, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Dimethicone, Phytonadione Epoxide,
Hydroxyacetophenone, Glyceryl Polyacrylate, BHA, Parfum (Fragrance).

Charakterystyka
Preparat z witaminą K w stężeniu 1% szybko łagodzi i zmniejsza nasilenie zaczerwienienia skóry oraz widoczność rozszerzonych
naczynek.

Redukuje okresowy rumień powstały w wyniku przewlekłego i intensywnego działania czynników zewnętrznych.
Witamina K działa uszczelniająco na ścianki naczyń krwionośnych przeciwdziałając ich uszkodzeniu i powstawaniu trwałych
zaczerwienień.
Krem przygotowuje skórę do zabiegów medycyny estetycznej w celu zminimalizowania zaczerwienień i podrażnień.
Wyraźnie przyspiesza regenerację skóry po zabiegach, łagodząc podrażnienia, uczucie napięcia oraz rumień.
Wykazuje właściwości uelastyczniające oraz nawilżające.

WSKAZANIA

Preparat do codziennej pielęgnacji skóry wrażliwej z rozszerzonymi naczynkami i tendencją do okresowej nadreaktywności,
pojawiającej się pod wpływem czynników zewnętrznych jak nagłe zmiany temperatury, silne emocje, spożycie alkoholu i ostrych
przypraw.
Polecany do stosowania przed i po zabiegach medycznych i kosmetycznych w celu wzmocnienia naczynek i redukcji
zaczerwienień oraz przyspieszenia procesu regeneracji skóry.
Zalecany również do pielęgnacji skóry u osób z tendencją do zasinień, wylewów podskórnych, wynaczynień i cieni pod oczami
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oraz profilaktycznie dla skóry ze skłonnością do trądziku różowatego.

Stosowanie

Krem stosować codziennie na powierzchnię nieuszkodzonej skóry w miejscach występujących zmian.
Cienką warstwę kremu nałożyć na oczyszczoną, osuszoną skórę oraz delikatnie wmasować aż do wchłonięcia.
W okresie nasilonych zmian stosować 2 razy dziennie do momentu ich ustąpienia, po czym profilaktycznie 1 raz dziennie.
W przypadku skóry naczyniowej stosować do codziennej pielęgnacji.
Jeżeli zachodzi potrzeba, po zastosowaniu kremu z witaminą K można uzupełniająco nałożyć odpowiedni do cery krem
pielęgnacyjny (najlepiej z linii Pharmaceris N).
W okresach dużego nasłonecznienia należy pamiętać o ochronie przed promieniami UVA i UVB.
W trakcie stosowania produktu może wystąpić chwilowy dyskomfort i podrażnienie skóry, które są naturalną reakcją na
wzmocnione działanie składników aktywnych zawartych w kremie.

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