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Pharmaceris N puri-capilique delikatny tonik-mgiełka
wzmacniający naczynka do twarzy 200 ml
 

Cena: 37,49 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Toniki

Producent DR IRENA ERIS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Pharmaceris N Puri-Capilique, tonik-mgiełka wzmacniający naczynia to kosmetyk przeznaczony do codziennej pielęgnacji skóry twarzy z
problemami naczyniowymi. Tonik o specjalistycznej formule wzmacnia ściany drobnych naczyń krwionośnych, tym samym redukując
widoczne zaczerwienienia. Produkt znajduje zastosowanie również w kontekście pękających naczynek oraz widocznych porów.
Zastosowanie tonizującej mgiełki jest równoznaczne z długotrwałym efektem komfortu i odświeżenia skóry.

Kosmetyk Pharmaceris N Puri-Capilique oferuje szereg korzystnych rezultatów wynikających z użytkowania. Mgiełka przywraca
prawidłowe pH skóry, a także delikatnie usuwa zanieczyszczenia i pozostałości makijażu obecne na skórze. Obecność wyciągu z aceroli
oraz Fito-Hydratora gwarantują optymalne nawilżenie naskórka oraz koją wszelkie podrażnienia. Produkt minimalizuje widoczne
zaczerwienienia i rumień, a także zapewnia skórze uczucie komfortu i odżywienia. Produkt o uniwersalnej formule, bazujący na
składnikach pochodzenia naturalnego jest odpowiedni dla osoby w każdym wieku.

Pharmaceris N Puri-Capilique, tonik-mgiełka wzmacniający naczynia stworzono z myślą o właścicielach i właścicielach skóry o
szczególnych potrzebach. Kosmetyk jest przeznaczony do codziennej pielęgnacji skóry naczyniowej, skłonnej do przebarwień oraz z
problemem rozszerzonych i pękających naczynek. Regularne stosowanie toniku-mgiełki pomaga złuszczyć zrogowaciały naskórek,
wzmacniać barierę lipidową skóry, redukować widoczność naczynek i zaczerwienień oraz kompleksowo nawilżać skórę twarzy i dekoltu.

W składzie produktu zastosowano szereg składników aktywnych pochodzenia naturalnego. Jednym z najważniejszych jest gliceryna
(Glycerin), czyli humektant zapobiegający krystalizacji masy kosmetycznej. Substancja wyróżnia się działaniem konserwującym -
przedłuża przydatność kosmetyku, a także redukuje ryzyko gromadzenia się w nim chorobotwórczych drobnoustrojów. Produkt posiada
silne właściwości nawilżające, a także stanowi promotor przenikania dla pozostałych składników odżywczych zawartych w toniku. Eter
monobutylowy (PPG-26-Buteth-26) to emulgator ułatwiający tworzenie emulsji. Składnik jest odpowiedzialny za tworzenie filtru
ochronnego na skórze, czego efektem jest niższe odparowanie wody z naskórka.
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Kosmetyk zawiera spore ilości pantenolu (Panthenol), czyli humektantu o silnych właściwościach nawilżających. Substancja wyróżnia
się również działaniem przeciwzapalnym, antybakteryjnym oraz regeneracyjnym. Pantenol doskonale wnika w strukturę naskórka,
pozostając w spoiwach między włókninami-fibrylami. Tam ulega przemianie w biologicznie aktywną witaminę B5. Efektem tego procesu
jest stymulacja do podziałów komórkowych naskórka oraz skóry właściwej. W kosmetyku znajduje się również glukonian wapnia
(Calcium Gluconate) o właściwościach przeciwzapalnych. Składnik wspomaga witaminę C w syntezie włókien kolagenowych, a
dodatkowo oddziałuje łagodząco na aktywne stany zapalne obecne na skórze.

W produkcie nie brakuje również dawki antyoksydantów. Malpighia Punicifolia (Acerola) Fruit Extract to składnik redukujący widoczność
blizn i przebarwień, a dodatkowo wzmacniający naczynia krwionośne. Dzięki stymulacji kolagenu i elastyny, substancja reguluje pracę
gruczołów łojowych, co w rezultacie zapewnia tonizację skóry oraz optymalne ściągnięcie porów. Dodatkowa zawartość
przeciwutleniacza pod postacią glukonolaktonu (Gluconolactone) wzmacnia działania regeneracyjne i nawilżające, a także przyspiesza
proces gojenia się skóry. Składnik posiada również lekkie działanie ochronne w kontekście niekorzystnego działania promieni
słonecznych.

Stosowanie
Kosmetyk należy aplikować na oczyszczoną skórę twarzy i dekoltu przy zamkniętych oczach. Rozpyl mgiełkę z odległości około 20 cm
na skórę lub nałóż przy użyciu płatka kosmetycznego. Produkt należy stosować codziennie rano i wieczorem. Kosmetyku nie należy
wdychać.

Składniki
Aqua (Water), Glycerin, PPG-26-Buteth-26, Panthenol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Methyl Gluceth-20, Propylene Glycol, Calcium
Gluconate, Malpighia Punicifolia (Acerola) Fruit Extract, Gluconolactone, Sodium Benzoate, Phenoxyethanol, Parfum (Fragrance).

Charakterystyka

Tonik do pielęgnacji skóry z problemem rozszerzonych i pękających naczynek. Odpowiedni dla skóry w każdym wieku.

Działanie:
Tonik przywraca prawidłowe pH skóry oraz skutecznie usuwa zanieczyszczenia i pozostałości makijażu.
Wyciąg z aceroli oraz Fito-Hydrator® zapewniają właściwe nawilżenie skóry, koją podrażnienia i zapobiegają
powstawaniu nowych zaczerwienień.

Tonik zmniejsza nadreaktywność skóry, redukuje rumień oraz przywraca uczucie świeżości i komfortu.

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