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Pharmaceris T Sebo Almond Claris oczyszczający spray
antybakteryjny do twarzy, dekoltu, pleców i rąk 200 ml
 

Cena: 32,89 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Aerozole

Producent DR IRENA ERIS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki

Kwas migdałowy 3% - hydroksykwas o działaniu antybakteryjnym. Działa złuszczająco i regenerująco na naskórek. Reguluje
proces powstawania zaskórników, zmniejszając ich widoczność oraz częstotliwość pojawiania się zmian trądzikowych.
Ekstrakt z cytryny - wygładza i rozjaśnia skórę oraz przebarwienia potrądzikowe.
Fruit-peel - wygładza nierówną strukturę skóry, zmniejszając widoczność śladów po niedoskonałościach.

Charakterystyka

Preparat przeznaczony do oczyszczania skóry (twarzy, ciała, a także rąk) narażonej na namnażanie bakterii – jak skóra
trądzikowa i normalna, ze zmianami zapalnymi, z tendencją do błyszczenia, powstawania blizn i przebarwień potrądzikowych.
Aplikacja w spray zapewnia wygodę w stosowaniu.
Preparat można stosować jako formę odświeżającej mgiełki, która jednocześnie eliminuje namnażanie bakterii na skórze.
Specjalistyczny spray o silnym działaniu bakteriostatycznym całkowicie eliminuje i hamuje rozwój bakterii, głęboko oczyszczając
skórę i zapobiegając rozprzestrzenianiu się zmian zapalnych na twarzy i ciele.
Naturalny skład oparty na kwasach owocowych (bez zawartości alkoholu) zapewnia sprawdzone i niewywołujące podrażnień
działanie bakteriostatyczne, regulując florę bakteryjną i ograniczając wzrost bakterii na skórze.
W efekcie doskonale oczyszcza, przyspiesza proces ustępowania istniejących zmian i zapobiega powstawaniu nowych
niedoskonałości.
Połączenie składników aktywnych (kwas migdałowy, ekstrakt z cytryny i fruit-peel) złuszcza martwe komórki naskórka,
ogranicza wydzielanie sebum i odblokowuje pory, rozjaśnia i wygładza skórę.

Stosowanie
Nasączyć płatek kosmetyczny płynem i przemyć obszary skóry ze zmianami trądzikowymi. Stosować dwa razy dziennie – rano i
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wieczorem na oczyszczoną skórę. Następnie zastosować odpowiedni tonik i krem z serii Pharmaceris T.

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