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Svr promocyjny zestaw - Sebiaclear Hydra krem 40 ml +
Cicavit+ ochronny balsam do ust o działaniu regenerującym
10 g GRATIS!!!
 

Cena: 53,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 zestaw

Postać Kremy

Producent SVR

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Svr promocyjny zestaw - Sebiaclear Hydra krem 40 ml + Cicavit+ ochronny balsam do ust o działaniu regenerującym 10 g GRATIS !!!
Zestaw do pielęgnacji twarzy marki SVR. W jego skład wchodzą:

sebiclear mat + pores krem matujący 40ml
cicavit+ ochronny balsam do ust o działaniu regenerującym 10 g

Sebiclear mat + pores krem matujący – jest to krem, regulujący wydzielanie sebum. Przeznaczony głównie do cery tłustej, mieszanej i
wrażliwej. Zadaniem kremu jest zwężenie rozszerzonych porów i ochrona przed błyszczeniem. Krem Sebiclear Hydra sprzyja regeneracji
skóry i łagodzeniu podrażnień. Wpływa na redukcję przebarwień i może zapobiegać pojawianiu się nowych. Przyczynia się do
zmniejszenia zaczerwienień i pomaga w utrzymaniu odpowiedniego nawilżenia.

Składniki
Aqua (Purified Water), Caprylic/capric Triglyceride, Niacinamide, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter Extract, Glycerin, Butyrospermum
Parkii (Shea) Butter, Methyl Methacrylate Crosspolymer, Cyclopentasiloxane,, Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Cetyl Dimethicone,
Saccharide Isomerate, Argania Spinosa Kernel Oil, Dimethicone Crosspolymer-3, Glycolipids, Glycosphingolipids, Spent Grain Wax,
Ceteth-20, Citric Acid, Peg-75 Stearate, Pentylene Glycol, Sodium Citrate, Sodium Polyacrylate Starch, Steareth-20, Parfum (Fragrance).

Charakterystyka
Wpływa na redukcję zmian pozapalnych, sprzyja regeneracji skóry i pomaga jej utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia.
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Intensywnie działający krem stanowi uzupełnienie pielęgnacyjne cery wysuszonej i podrażnionej zwłaszcza w trakcie kuracji
dermatologicznych.
Łagodzi i sprzyja zapobieganiu tworzenia się zmian pozapalnych na twarzy.
Nie zawiera kwasów AHA.
Przeznaczony do zwalczania zaskórników, wągrów i regulacji produkcji sebum.

Właściwości kremu do twarzy Sebiclear Hydra

Krem matujący Sebiclear Hydra to kosmetyk, który może stanowić uzupełnienie kompleksowej pielęgnacji cery wysuszonej i
podrażnionej, także podczas zabiegów dermatologicznych. W składzie kosmetyku zawarto substancje aktywne, których działanie ma
wspomagać regenerację i poprawiać kondycję podrażnionej skóry.
Niacynamid 5% - wpływa na normalizację gruczołów łojowych, a więc może ograniczać produkcję sebum. Wykazuje działanie
antybakteryjne, dzięki czemu redukuje ryzyko powstawania nowych wykwitów na skórze. Sprzyja rozjaśnianiu skóry i likwidacji
przebarwień.

Ceramidy Omega 8% - wpływają na odbudowę uszkodzeń i przyspieszają procesy regeneracyjne skóry. Mogą wzmacniać szczelność i
elastyczność warstwy rogowej naskórka, co sprzyja przywróceniu prawidłowego składu płaszcza hydrolipidowego.
Cukry hydrofilowe – wykazują działanie nawilżające na skórę.

Mat SR (2%) – zadaniem tego składnika jest zapewnienie efektu matującego, a jednocześnie wpływa na regulację i normalizację
wydzielania sebum.
Glukonolakton (4%) + kwas salicylowy – sprzyja oczyszczeniu skóry i wygładzeniu jej tekstury, pomaga zredukować krostki. Wykazuje
działanie złuszczające i przeciwzapalne.

Przeznaczenie:
Krem do stosowania dla skóry tłustej z tendencją do niedoskonałości oraz jako uzupełnienie pielęgnacji w czasie leczenie
dermatologicznego.

Svr Cicavit+ ochronny balsam do ust o działaniu regenerującym 10 g

Do bardzo suchej, spierzchniętej lub popękanej skóry ust. W przypadku pieczenia, podrażnienia, nadmiernego napięcia czerwieni
wargowej.
Dla niemowląt, dzieci i dorosłych
Nie tylko czynniki atmosferyczne takie jak zimno, wiatr, mróz powodują pierzchnięcie czy nadmierne wysuszenie skóry ust.
Istnieje wiele innych czynników, które mogą powodować ich podrażnienie : kuracje dermatologiczne, alergie, zanieczyszczenie
powietrza, słońce, odwodnienie organizmu, palenie, itp. Stosowanie różnych pomadek nie zawsze pomaga gdyż usta wymagają
specjalnej, dedykowanej im pielęgnacji.

Stosowanie
Krem SVR Sebiaclear Mat + Pores stosować rano i/lub wieczorem na całą twarz.

Informacje dodatkowe:

Nie zawiera parabenów.
Hipoalergiczny.
Niekomedogenny.
Nietłuste formuły, nie zatkają porów.
W 100% odpowiednia dla skóry wrażliwej.
Może być stosowany przez kobiety w ciąży.
Nie jest fototoksyczna.
Krem stosować rano i/lub wieczorem na całą twarz.

Svr Cicavit+ ochronny balsam do ust o działaniu regenerującym 10 g

Stosować tak często jak potrzeba. Nie nakładać na sączące się rany.

Producent
SVR FRANCJA
La Tremblaie
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Le Plessis-Pâté

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