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Svr Sensifine AR krem do cery naczynkowej 40 ml
 

Cena: 53,69 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 40 ml

Postać Kremy

Producent SVR

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp

Krem o działaniu termoregulującym , który chłodzi skórę i zapobiega powstawaniu rumienia.
Zapewnia codzienną pielęgnację nawilżającą.

Składniki
Składniki aktywne:
o Endothelyol - redukuje zaczerwienienia, poprawia mikrokrążenie, redukuje widoczność naczyń krwionośnych, przeciwdziała
zaczerwienieniom, koi i łagodzi stany zapalne,
o Wyciąg z lukrecji- wykazuje silne działanie łagodzące, przeciwzapalne i przeciwbakteryjne
o Metylo-diizopropylo-propionamid - nowej generacji składnik aktywny z efektem termoregulującym; zapewnia uczucie
świeżości/chłodu charakterystyczny dla mentolu ale jest znacznie lepiej tolerowany , zapewnia dłużej utrzymującą się świeżość
o Skwalany roślinne - nawilżają skórę z zachowaniem idealnego powinowactwa

Charakterystyka

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,
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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)

Stosowanie

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

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