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Svr Sebiaclear Active teinte krem 40 ml
 

Cena: 50,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 40 ml

Postać Kremy

Producent SVR

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Svr Sebiaclear Active Teinte w postaci kremu z niacynamidem i kwasem salicylowym jest produktem o lekkiej i nietłustej
konsystencji, który nie klei się na skórze i zapewnia jej skuteczne nawilżenie nawet na 8 godzin, przywracając jej uczucie komfortu. 
Kosmetyk Svr Sebiaclear Active Teinte jest niekomedogenny, a jego skuteczność działania została udowodniona pod kontrolą
dermatologiczną.

Na co jest krem Svr Sebiaclear Active Teinte? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest pielęgnacja skóry wrażliwej, która jest
skłonna do trądziku. Svr Sebiaclear Active Teinte to intensywnie działający krem 2w1. Nie tylko przyczynia się do redukcji zmian
trądzikowych, ale również jego działanie polega na maskowaniu niedoskonałości skórnych oraz na ujednolicaniu kolorytu cery. Krem Svr
Sebiaclear Active Teinte redukuje niedoskonałości skóry już w 7 dni regularnego stosowania. Kosmetyk ma właściwości
przeciwbakteryjne, poza tym działa przeciwzapalnie, a oprócz tego przyczynia się do ograniczenia wydzielania łoju. Funkcją Svr
Sebiaclear Active Teinte jest też zmniejszanie przebarwień pozapalnych skóry, a także zwężanie porów. Svr Sebiaclear Active Teinte ma
też działanie kryjące, co jest zasługą zawartej w nim kombinacji pigmentów mineralnych.

W opakowaniu znajduje się 40 ml kremu Svr Sebiaclear Active Teinte. W skład kosmetyku wchodzi najwyższe stężenie
dermatologicznych składników aktywnych. Sprawia to, że krem Svr Sebiaclear Active Teinte bardzo skutecznie radzi sobie w
zwalczaniu niedoskonałości skóry, w tym krostek, zaskórników czy grudek. W składzie kosmetyku znaleźć można 4% niacynamid,
którego właściwości przyczyniają się do łagodzenia podrażnień skóry ze skłonnością do trądziku, a także do ograniczenia proliferacji
bakterii. Formuła Svr Sebiaclear Active Teinte zawiera też kwas salicylowy. Jest to substancja o właściwościach antybakteryjnych,
która dodatkowo odblokowuje pory i przyczynia się do złuszczania martwego naskórka, prowadząc tym samym do wyrównania
powierzchni skóry. Szczegółowy skład kosmetyku najlepiej sprawdzić na jego opakowaniu.

Jak stosować kosmetyk Svr Sebiaclear Active Teinte w postaci kremu? Zaleca się jego aplikację na skórę w godzinach porannych.
Krem Svr Sebiaclear Active Teinte powinien być nakładany na skórę wcześniej dobrze oczyszczoną (np. z zastosowaniem żelu lub wody
micelarnej z serii Sebiaclear) oraz dobrze osuszoną. Krem można nakładać na skórę samodzielnie, jednak równie korzystnie sprawdzić
się może, gdy będzie aplikowany na skórę wraz z serum (z serii Sebiaclear). Chcąc jeszcze bardziej wzmocnić efekty kuracji, można
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dodatkowo włączyć pielęgnację na noc z zastosowaniem kosmetyku Sebiaclear Active. Kosmetyk Svr Sebiaclear Active Teinte w
postaci kremu ma też przeciwwskazania. Nie należy go stosować w przypadku nadwrażliwości na choć jeden z jego składników. W
przypadku wystąpienia u pacjenta objawów nadwrażliwości w związku z zastosowaniem produktu należy kosmetyk odstawić i
skonsultować się w tej kwestii z lekarzem.

Składniki
LAB17.16/H.56 – INGREDIENTS (CONTAINS) : AQUA/WATER/EAU, DIMETHICONE, CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), CAPRYLYL
METHICONE, NIACINAMIDE, PEG-10 DIMETHICONE, DIPHENYL DIMETHICONE, PROPYLENE GLYCOL, PEG/PPG-18/18 DIMETHICONE,
NEOPENTYL GLYCOL DIHEPTANOATE, CI 77492 (IRON OXIDES), BORON NITRIDE, LAUROYL LYSINE, CETEARYL DIMETHICONE
CROSSPOLYMER, DISTEARDIMONIUM HECTORITE, PROPYLENE CARBONATE, SACCHARIDE ISOMERATE, SALICYLIC ACID, CITRIC
ACID, SODIUM CITRATE, SODIUM HYDROXIDE, TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE, PARFUM (FRAGRANCE), CI 77491 (IRON OXIDES), CI
77499 (IRON OXIDES).

Lista składników może ulec zmianie; rekomendujemy sprawdzać skład bezpośrednio na opakowaniu kupowanego produktu.

Charakterystyka

Dla osób ze skórą wrażliwą, z tendencją do trądziku.
Intensywnie działający krem 2 w 1 : skutecznie redukuje zmiany trądzikowe oraz natychmiastowo maskuje niedoskonałości i
ujednolica koloryt cery.

Zawiera najwyższe stężenia dermatologicznych składników aktywnych zapewniających wysoką skuteczność w
zwalczaniu zaskórników, grudek, krostek.
Redukuje niedoskonałości w 7 dni(1). Działa przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie.
Ogranicza wydzielanie łoju, zwęża pory oraz redukuje przebarwienia pozapalne.
Wzbogacony o wyjątkową kombinację pigmentów mineralnych posiada wysokie właściwości kryjące, maskuje
niedoskonałości i wyrównuje koloryt cery.

Dodatkowo: lekka, nietłusta i nieklejąca konsystencja nawilża do 8 godzin i przywraca komfort. Odcień uniwersalny perfekcyjnie
dopasowuje się do koloru skóry. Sprawdzone!

SKUTECZNOŚĆ UDOWODNIONA NA SKÓRZE WRAŻLIWEJ ZE SKŁONNOŚCIĄ DO TRĄDZIKU:

53% niedoskonałości(2)
57% czerwonych śladów pozapalnych(2)
50% brązowych zmian(1)

NATYCHMIASTOWA POPRAWA SKÓRY
Cera jest natychmiastowo ujednolicona: 82%(3)
Tekstura skóry jest wyrównana: 86%(3)
Skóra jest zmatowiona: 73%(3)

(1)Wynik dermatologiczny na 22 ochotnikach, po 7 dniach, stosowanie 1xdziennie w połączeniu z SEBIACLEAR Active
(2) Wynik dermatologiczny na 22 ochotnikach, po 56 dniach, stosowanie 1xdziennie rano w połączeniu z SEBIACLEAR Active wieczorem
(3)% zadowolenia, 22 badanych, 56 dni, stosowanie raz dziennie, rano w połączeniu z Sebiaclear Active stosowanym wieczorem

Trądzik ma także swój wymiar psychologiczny. Maskowanie, ukrywanie niedoskonałości staje się prawdziwym problemem.
Bardzo często stosowane podkłady są zbyt tłuste, okluzyjne i prowadzą do namnażania się bakterii wzmagając błędne koło
trądzikowe .
SEBIACLEAR ACTIVE TEINTE nie tylko maskuje niedoskonałości ale zdecydowanie ogranicza ich powstawanie dzięki dwóm,
dermatologicznym wiodącym składnikom aktywnym :

4% niacynamid: łagodzi podrażnienia skóry trądzikowej oraz ogranicza proliferację bakterii
Kwas salicylowy: wyrównuje powierzchnię skóry, odblokowuje pory, delikatnie złuszcza martwy naskórek. Działa
antybakteryjnie, ogranicza powstawanie niedoskonałości

Niekomedogenny. Skuteczność udowodniona pod kontrolą dermatologiczną.

Stosowanie
Stosować rano, równomiernie rozprowadzając krem na oczyszczoną skórę (żelem lub woda micelarną Sebiaclear). Nakładać
samodzielnie lub na Sebiaclear serum. W celu uzyskania optymalnej skuteczności wieczorem zastosować Sebiaclear Active.
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Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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