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Pharmaceris T sebo - almond peel krem z 5% kwasem
migdałowym na noc I stopień złuszczania 50 ml
 

Cena: 52,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Kremy

Producent DR IRENA ERIS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki aktywne:

5% kwasu migdałowego - aromatyczny hydroksykwas o działaniu antybakteryjnym. Działa złuszczająco i regenerująco na
naskórek. Reguluje proces powstawania zaskórników, zmniejszając ich widoczność oraz częstotliwość pojawiania się.
Zmniejsza oznaki starzenia się skóry.
Sok z cytryny - wygładza naskórek, wyrównując jego strukturę oraz rozjaśniając koloryt skóry.

Właściwości i zastosowanie

Krem o wysokiej tolerancji, przeznaczony do codziennej pielęgnacji na noc dla skóry trądzikowej również delikatnej i wrażliwej, z
przebarwieniami i nierównym kolorytem oraz przetłuszczającej się. Krem można bezpiecznie stosować przez cały rok. Latem
zaleca się stosowanie kremu z filtrem o min. SPF 20.
Krem działa przeciwtrądzikowo i regulująco na wydzielanie sebum likwidując istniejące zmiany trądzikowe oraz ogranicza
powstawanie nowych niedoskonałości. Kwas migdałowy delikatnie złuszcza martwe komórki naskórka odblokowując pory i
łagodząc zmiany trądzikowe. Umożliwia jednocześnie głębszą penetrację w głąb skóry ekstraktu z cytryny, który działa
rozjaśniająco i wygładzająco. Synergiczne działanie składników aktywnych sprawia, że krem doskonale wygładza skórę,
zmniejsza widoczność porów i ujednolica jej koloryt. Produkt może być stosowany samodzielnie lub dla lepszego efektu
złuszczania w dwu-stopniowej kuracji z kremem SEBO-ALMOND PEEL 10%
Hipoalergiczny.
Bez kompozycji zapachowej.
Wysoka tolerancja i skuteczność.
Przebadano dermatologicznie.

Stosowanie
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Na oczyszczoną skórę twarzy nałożyć krem omĳając okolice oczu. Stosować codziennie na noc lub zgodnie z zaleceniem lekarza
dermatologa. W trakcie stosowania produktu może wystąpić przejściowe zaczerwienienie i łuszczenie się naskórka, które są naturalną
reakcją skóry.
Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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