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Pharmaceris T medi acne-pointgel żel punktowy na
miejscowe zmiany mikrozapalne 2% H2O 10 ml
 

Cena: 36,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 15 ml

Postać Kremy

Producent DR IRENA ERIS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
H2O2 2% - wykazuje celowane działanie molekularne na zmiany trądzikowe, efektywnie zmniejszając nasilenie istniejących zmian i
zapobiegając powstawaniu nowych niedoskonałości.
Kwas Salicylowy - delikatnie złuszcza zrogowaciały naskórek, regulując odnowę komórkową skóry. Przywraca równomierną strukturę
skóry oraz zmniejsza tendencję do tworzenia się zaskórników.
D-pantenol - o właściwościach kojących i łagodzących, zmniejsza tendencję do nadwrażliwości skóry. Łagodzi podrażnienia i
zaczerwienienia.

WYSOKA TOLERANCJA I SKUTECZNOŚĆ.
PRZEBADANO POD NADZOREM DERMATOLOGÓW KLINICZNYCH.
HIPOALERGICZNY.
BEZ/ PARABENÓW, ALERGENÓW, BARWNIKÓW, ALKOHOLU.

Charakterystyka

Preparat zawiera stężoną 2% formułę H2O2 oraz kwas salicylowy. Wykazuje natychmiastowe celowane działanie molekularne
na zmiany trądzikowe. Skutecznie przyspiesza ustępowanie istniejących zmian trądzikowych, zmniejsza ich wielkość oraz
widoczność. Zapobiega rozwojowi szpecących niedoskonałości. Działa kojąco i łagodząco, zmniejszając zaczerwienienia oraz
wspomaga proces regeneracji skóry.
WSKAZANIA:

Preparat przeznaczony do miejscowego stosowania bezpośrednio na zmiany trądzikowe (wykwity podskórne, krosty,
grudki) w celu natychmiastowego działania przeciwtrądzikowego.

Skuteczność potwierdzona na skórze trądzikowej.
spadek liczby krost o 72%*
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spadek liczby grudek o 46%*
zmniejszenie liczby porfiryn o 19% w ciągu 48h
spadek widoczności zmian trądzikowych o 40%*

* Kliniczna ocena stanu skóry przez dermatologa po 7 dniach stosowania.

* * Badania aparaturowe bioinstrumentalne.

Stosowanie
Żel stosować miejscowo na zmiany trądzikowe 2 razy dziennie do ustąpienia objawów. W fazie zaostrzenia zmian 3-4 razy dziennie
przez 2 dni.

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