
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Pharmaceris S CAPILAR PROTECT ultra ochronny krem dla
skóry naczynkowej i z trądzikiem różowatym SPF 50+ 50 ml
 

Cena: 48,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Kremy

Producent DR IRENA ERIS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp

Linia Pharmaceris S to preparaty do ochrony przed szkodliwym działaniem promieniowania UVA i UVB skóry delikatnej,
wrażliwej i problemowej dorosłych, dzieci i niemowląt już od 1 dnia życia.
Preparaty dopasowane są do potrzeb skóry wymagającej szczególnej ochrony oraz specjalistycznej pielęgnacji, w celu
zminimalizowania ryzyka powstawania poparzeń, przebarwień posłonecznych, podrażnień, przesuszenia oraz ściągnięcia skóry,
w wyniku nadmiernej ekspozycji na słońce.
W preparatach ochronnych Pharmaceris zawarte jest specjalistyczne połączenie fotostabilnych filtrów UVA i UVB, o podwójnym
mechanizmie zabezpieczenia antyUV, posiadające zdolność pochłaniania i odbijania promieni słonecznych dla intensywnej
ochrony skóry. W skład serii wchodzą preparaty oparte również na 100% filtrach mineralnych przeznaczone dla dzieci już od
chwili narodzin, których skóra jest cienka i delikatna oraz potrzebuje maksymalnej oraz najbezpieczniejszej formy ochrony przed
niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi.
Preparaty charakteryzują się bardzo przyjemnymi właściwościami aplikacyjnymi, a także multifunkcyjną formą zastosowania,
dopasowując się również do wymagań osób aktywnych i ruchliwego okresu rozwojowego dzieci. Dermokosmetyki Pharmaceris
S polecane są także przy leczeniu dermatologicznym oraz po zabiegach medycyny estetycznej.
PRZEBADANE KLINICZNIE I DERMATOLOGICZNIE.
WODOODPORNE.
BEZ KOMPOZYCJI ZAPACHOWYCH I BARWNIKÓW.

Składniki

SKŁADNIKI AKTYWNE:
antileuDNAprotect
hesperydyna
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filtry szerokopasmowe
masło Shea

Charakterystyka

SPECJALISTYCZNY KREM O SZEROKIM SPEKTRUM OCHRONY SPF 50+, HEV, IR*
REDUKUJĄCY NADREAKTYWNOŚĆ
WSKAZANIA:

Polecany dla skóry naczynkowej z widocznymi rozszerzonymi naczynkami oraz z trądzikiem różowatym, z tendencjami
do okresowych nadreaktywności i powstawania trwałego zaczerwienienia.
Przeznaczony do skóry wymagającej wysokiej ochrony przed intensywnym nasłonecznieniem, szkodliwym
promieniowaniem UVA/UVB, światłem widzialnym i podczerwonym. Do stosowania również po zabiegach medycyny
estetycznej oraz w trakcie i po kuracjach dermatologicznych.

DZIAŁANIE:
Filtry szerokopasmowe i AntileuDNAprotect zabezpieczają skórę przed słońcem, chronią przed promieniowaniem IR i
jego skutkami, które powodują angiogenezę i fotostarzenie. Hesperydyna wzmacnia ścianki naczyń krwionośnych oraz
zapobiega ich rozszerzaniu. Krem nawilża, odżywia i regeneruje skórę, zapobiega oraz niweluje suchość i
nadwrażliwość.

SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA W BADANIACH NA SKÓRZE NACZYNKOWEJ:
bardzo wysoka ochrona przed promieniowaniem UVA/UVB * *
zapobieganie powstawaniu trwałych zaczerwienień i rumienia * * *
ochrona naczynek przed nadreaktywnością na czynniki zewnętrzne * * *

*IR - niwelowanie skutków działania IR na skórę
* *Badanie w Niezależnym Laboratorium
* * *Badania in vivo w Centrum Naukowo-Badawczym Dr Irena Eris po 2 tygodniach stosowania

Stosowanie
Do codziennego stosowania na skórę w okresie nasłonecznienia, celem najwyższej ochrony przeciwsłonecznej. Nanieść odpowiednią
warstwę kremu na twarz 20-30 minut przed ekspozycją na słońce. Ponawiać aplikację co 2 godziny oraz każdorazowo po kąpieli lub
pływaniu.

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

