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Svr Sebiaclear Hydra krem 40 ml
 

Cena: 45,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 40 ml

Postać Kremy

Producent SVR

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Svr Sebiaclear Hydra krem to produkt intensywnie nawilżający skórę i wspomagający jej regenerację, który był w 100%
testowany na skórze wrażliwej w czasie terapii przeciwtrądzikowej. Kosmetyk ma lekką konsystencję. Ma postać kremowej,
orzeźwiającej pianki, która jest bardzo napowietrzona. Bardzo dobrze się aplikuje i jednocześnie dobrze się wchłania. Można
wykorzystać go jako bazę pod makijaż. Svr Sebiaclear Hydra krem jest produktem, który nie jest tłusty i nie pozostawia po sobie klejącej
warstwy, poza tym nie zatyka porów i nie przyczynia się do przetłuszczania skóry. Jest to dodatkowo kosmetyk hipoalergiczny i
pozbawiony parabenów, który ma fizjologiczne pH.

Na co jest Svr Sebiaclear Hydra krem? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest uzupełnienie leczenia dermatologicznego, które
przyczynia się do problemu nadmiernego przesuszenia skóry. Dodatkowo krem można stosować profilaktycznie, w celu nawilżenia i
wspomagania regeneracji skóry ze skłonnością do zmian trądzikowych. Kosmetyk działa na 4 różnych płaszczyznach. Zapewnia skórze
nawilżenie nawet na 48 godzin, a oprócz tego przynosi jej ukojenie i sprzyja jej regeneracji. Dodatkowo działa poprzez zapobieganie
pojawianiu się przebarwień pozapalnych, a oprócz tego działa matująco na skórę. Produkt kosmetyczny przywraca skórze komfort i
zapewnia jej ochronę, przyczyniając się do obudowania jej naturalnej bariery.

W opakowaniu znajduje się 40 ml kosmetyku Svr Sebiaclear Hydra krem. W skład kosmetyku wchodzi między innymi niacynamid, który
ma właściwości silnie przeciwzapalne. Składnik ten dodatkowo działa przeciwbakteryjnie, a oprócz tego zapobiega pojawianiu się na
skórze przebarwień pozapalnych. W składzie kosmetyku Svr Sebiaclear Hydra krem znaleźć można też omega ceramidy 8%, które
odpowiedzialne są za odbudowę skóry oraz jej regenerację. Składniki te przyczyniają się do poprawy szczelności oraz elastyczności
warstwy rogowej naskórka. Omega ceramidy dodatkowo przyczyniają się do przywrócenia właściwego składu hydrolipidowego płaszcza
skóry. Formuła kosmetyku zawiera również cukry hydrofilowe, które są składnikami działającymi nawilżająco. Szczegółowy skład
kosmetyku Svr Sebiaclear Hydra krem sprawdzić można na jego opakowaniu – tam zawsze znaleźć można najbardziej aktualną dla
danego kosmetyku formułę.

Jak stosować kosmetyk Svr Sebiaclear Hydra krem? Zaleca się stosowanie kremu codziennie rano i/lub wieczorem. Krem należy
zawsze aplikować na skórę wcześniej dobrze oczyszczoną i osuszoną. Można wykorzystać go jako bazę pod makijaż. Po aplikacji na
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skórę kosmetyk szybko się wchłania i sprawia, że skóra zyskuje atrakcyjne, lekko aksamitne wykończenie. Jednocześnie składniki
aktywne kosmetyku dbają o utrzymanie odpowiedniego nawilżenia skóry, a także przynoszą jej ukojenie przy podrażnieniach,
wspomagając jednocześnie jej regenerację i chroniąc przed pojawianiem się przebarwień pozapalnych. W celu maksymalizacji efektów
działania kosmetyku zaleca się regularne korzystanie z niego.

Charakterystyka

SEBIACLEAR HYDRA Intensywna regeneracja i nawilżenie. Wspomaganie leczenia skóry po kuracjach dermatologicznych
SEBIACLEAR HYDRA to intensywnie działający krem stanowiący idealne uzupełnienie pielegnacji cery wysuszonej i podrażnionej
zwłaszcza w trakcji kuracji dermatologicznych. Posiada zwiększoną skuteczność kojącą i regenerujące oraz zapobiega
tworzeniu się czerwonych i brązowych zmian pozapalnych.
WSKAZANIA:

Jako uzupełnienie leczenia dermatologicznego powodującego nadmierne przesuszenie skóry,
Profilaktycznie jako nawilżająco-regenerujący preparat w przypadku skóry skłonnej do trądziku, potrzebującej ukojenia i
nawilżenia.

Zapewnia 4 płaszczyzny działania:
Nawilżanie 48H
Ukojenie i regeneracja skóry
Udowodnione działanie zapobiegające przebarwieniom pozapalnym: czerwonym i brązowym
Zmatowienie skóry

100% testowane na skórze wrażliwej w trakcie leczenia trądziku
DERMATOLOGICZNE SKŁADNIKI AKTYWNE

NIACYNAMID 5% - wykazuje silne działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, zapobiegające powstawaniu czerwonych
i brązowych przebarwień pozapalnych
OMEGA CERAMIDY 8% - zapewnia odbudowę i regeneracje skóry. Wzmacnia szczelność i elastyczność warstwy
rogowej naskórka oraz pomaga przywrócić prawidłowy skład płaszcza hydrolipidowego
CUKRY HYDROFILOWE - wykazują silne działanie nawilżające nawet do 72 godzin od zastosowania kremu.

KONSYSTENCJA: Lekka formuła, idealna do stosowania na skórę podrażnioną.
Kremowa i orzeźwiająca pianka, mocno napowietrzona. Wchłania się łatwo. Stanowi doskonałą bazę pod makijaż. Daje
aksamitne wykończenie .
Nie tłusty, nie klei się. Komfortowy pod względem kosmetycznym.

Nie zawiera parabenów. Hypoalergiczny. Nie zatyka porów. Nie powoduje przetłuszczania skóry
100% testowane na skórze wrażliwej w trakcie leczenia trądziku.

Stosowanie
Należy stosować rano i/lub wieczorem na oczyszczoną skórę.

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