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Svr promocyjny zestaw - Sensifine AR krem do cery
naczynkowej 40 ml + woda micelarna 75 ml GRATIS!!!
 

Cena: 59,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 zest.

Postać Kremy

Producent SVR

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka
Svr Sensifine AR krem do cery naczynkowej 40 ml:

100% BEZPIECZEŃSTWA DLA SKÓRY WRAŻLIWEJ
Nie zawiera:

alkoholu,
parabenów,
silikonów,
alergizujących substancji zapachowych,
olejów mineralnych,

DERMATOLOGICZNA SKUTECZNOŚĆ –KOSMETYCZNA PRZYJEMNOŚĆ
Konsystencja świeżego kremowego żelu – zapewnia natychmiastowe wchłanianie, dzięki efektowi chłodzenia przywraca skórze
komfort,
Struktura lamelarna sprawia, że preparat idealnie łączy się ze skórą, tworzy się bariera ochronna zapobiegająca utracie wody
Zawiera zielony barwnik , który neutralizuje zaczerwienienia pod względem optycznym
SKUTECZNOŚC POTWIERDZONA KLINICZNIE

Redukcja zaczerwienienia - 43% udowodniona techniką obrazowania multispektralnego o wysokiej rozdzielczości (20
uczestników, 100% ze skórą wrażliwą podatną na trądzik różowaty - 28 dni + utrzymywanie się efektów w dniu 7. i 14 )

Znaczne obniżenie temperatury skóry
Redukcja uczucia gorąco – 60% -Efekt regulacji ciepła mierzony przez 20 minut: Technika obrazowania multispektralnego o
wysokiej rozdzielczości, termografia w podczerwieni (20 uczestników, 100% ze skórą wrażliwą podatną na trądzik różowaty - 28 dni +
utrzymywanie się efektów w dniu 7. i 14)

Svr Sensifine Ar woda micelarna 75 ml:
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Delikatnie oczyszcza skórę, usuwa makijaż, koi podrażnienia i zmniejsza zaczerwienienia.
Idealna do demakijażu oczu, twarzy, ust. Usuwa makijaż wodoodporny
Przeciwdziała zaczerwienieniom
Bardzo delikatna dla skóry
Niezwykle skuteczna –zmywa makijaż wodoodporny
Skuteczność i tolerancja przetestowane na skórze wrażliwej, reaktywnej i podatnej na trądzik różowaty.
Odpowiednia dla osób noszących szkła kontaktowe.
Preparat hipoalergiczny.
Testowana na skórze wrażliwej z tendencją do trądziku różowatego
Testowana pod kontrolą dermatologiczną i oftalmologiczną.
Hipoalergiczna
Nie zawiera alkoholu, parabenów, zapachu, silikonów, olei mineral

Stosowanie
Svr Sensifine AR krem do cery naczynkowej 40 ml:

Stosować rano i/lub wieczorem na oczyszczoną skórę.
Doskonała baza pod makijaż.

Svr Sensifine Ar woda micelarna 75 ml:
Nakładać przy pomocy płatka kosmetycznego delikatnie wklepując preparat w skórę. Nie pocierać wrażliwej skóry

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