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Svr Sebiaclear serum 30 ml
 

Cena: 75,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Serum

Producent SVR

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Svr Sebiaclear w postaci serum o działaniu przeciwzmarszczkowym i redukującym niedoskonałości to produkt dedykowany
pacjentom dorosłym, którzy dodatkowo chcą pozbyć się potrądzikowych śladów na skórze. Kosmetyk bardzo dobrze sprawdzi się w
przypadku skóry wrażliwej i tłustej, a także skłonnej do trądziku, która dotknięta jest już objawami starzenia. Produkt jest hipoalergiczny i
niekomedogenny, a jego skuteczność działania została udowodniona pod kontrolą dermatologiczną. Serum Svr Sebiaclear ma
jednocześnie przyjemny, kwiatowo-owocowy zapach, dzięki czemu korzystanie z niego daje miłe doznania oraz pozostawia na skórze
uczucie świeżości. Lekka konsystencja fluidu dobrze natomiast rozprowadza się po skórze i szybko się w nią wchłania.

Na co jest serum Svr Sebiaclear? Wskazaniem do stosowania dermokosmetyku jest pielęgnacja skóry problematycznej u osób
dorosłych. Produkt może być pomocny w przypadku potrzeby szczególnej pielęgnacji skóry, która ma widoczne niedoskonałości w
postaci krostek, blizn potrądzikowych czy przebarwień prozapalnych, a oprócz tego nie jest pozbawiona oznak starzenia. Składniki
aktywne w wysokich stężeniach sprawiają, że dermokosmetyk Svr Sebiaclear w postaci serum przeciwdziała szkodliwemu działaniu
zanieczyszczeń potęgujących pojawianie się niedoskonałości na skórze twarzy dorosłych osób. Funkcją serum Svr Sebiaclear jest
redukcja czerwonych i brązowych plam potrądzikowych, a także zwężanie porów, wygładzanie skóry oraz jej dogłębne nawilżenie nawet
na 8 godzin od aplikacji.

W opakowaniu znajduje się 30 ml serum Svr Sebiaclear. W skład dermokosmetyku wchodzą składniki aktywne w wysokich stężeniach,
które wyróżniają się wysoką tolerancją przez skórę. W składzie kosmetyku znaleźć można kombinację dwóch składników aktywnych,
czyli 14% glukonolaktonu oraz 4% niacynamidu. Składniki te działają przeciwtrądzikowo, a dodatkowo redukują ilość sebum oraz
przyczyniają się do zwężenia porów. W składzie serum Svr Sebiaclear znaleźć można też specjalny kompleks o działaniu
przeciwzmarszczkowym, który obejmuje składnik retinoidopodobny oraz kwas hialuronowy. Składniki te mają za zadanie redukcję
oznak starzenia się skóry, a także ochronę skóry i jej ujędrnianie. Kompleks ten działa również wygładzająco na zmarszczki oraz na
drobne bruzdy. Serum Svr Sebiaclear to również specjalny kompleks, który ma chronić skórę przed szkodliwym wpływem
zanieczyszczeń powietrza. W skład wspomnianego kompleksu wchodzi antyoksydant roślinny oraz cukier chroniący przed
zanieczyszczeniami. Składniki te mają za zadanie zabezpieczyć skórę przed niekorzystnym wpływem czynników drażniących, redukując
tym samym ryzyko nawrotów problemów z niedoskonałościami skóry. Szczegółowy skład dermokosmetyku można sprawdzić na jego
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opakowaniu.

W jaki sposób stosować serum Svr Sebiaclear? Z kosmetyku można korzystać każdego dnia. Serum Svr Sebiaclear należy aplikować na
skórę twarzy, szyi oraz dekoltu codziennie rano i/lub w godzinach wieczornych. Produkt wyróżnia się lekką, transparentną konsystencją,
a przy tym szybko się wchłania i można stosować go pod makijaż jako bazę.

Charakterystyka

SVR Sebiaclear Serum to dermokosmetyk przeznaczony do pielęgnacji problematycznej skóry osób dorosłych, na której
widoczne są nie tylko niedoskonałości w postaci zmian trądzikowych: krostek, przebarwień pozapalnych, blizn potrądzikowych,
ale również oznak starzenia skóry.
Laboratorium SVR przygotowało formułę Sebiaclear Serum opartą na sprawdzonych oraz innowacyjnych składnikach w
najwyższych stężeniach oraz o znacznie wyższej tolerancji przez skórę. Dodatkowo, substancje zawarte w produkcie
przeciwdziałają szkodliwym efektom zanieczyszczeń, które wzmagają występowanie niedoskonałości na skórze osób dorosłych.
Unikalna formuła kremu łączy skuteczność składników przeciwtrądzikowych ze znanymi substancjami przeciwstarzeniowymi:

glukonolakton w 14% stężeniu
niacynamid w 4% stężeniu

Sebiaclear Serum ma lekką, konsystencję fluidu, pozostawiającego na skórze uczucie świeżości. Elegancki, kwiatowo-owocowy
zapach daje niezwykłe uczucie przyjemności podczas stosowania.

Stosowanie
Nakładać codziennie na skórę całej twarzy.

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