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Uriage Hyseac 3-Regul krem do skóry tłustej i trądzikowej 40
ml
 

Cena: 52,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 40 ml

Postać Kremy

Producent POLFA ŁÓDŹ

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Uriage Hyseac 3-Regul w postaci kremu jest produktem przeznaczonym do stosowania na skórę tłustą i trądzikową, który
jest hipoalergiczny i niekomedogenny. Kosmetyk redukuje niedoskonałości skórne, poza tym sprawia, że skóra staje się lekko
zmatowiona, a jej powierzchnia wygładzona. Kosmetyk przebadany jest klinicznie pod kontrolą dermatologiczną. Krem Uriage Hyseac
3-Regul ma specjalną formułę oil-free i skutecznie walczy z takimi problemami skórnymi, jak chociażby nadmiar sebum, krostki oraz
zaskórniki, przyczyniając się jednocześnie do ujednolicenia kolorytu skóry.

Na co jest Uriage Hyseac 3-Regul? Wskazaniem do stosowania kremu jest skóra tłusta i skłonna do zmian trądzikowych, w tym
szczególnie do trądziku polimorficznego. Krem wykorzystać można do codziennej pielęgnacji skóry twarzy, redukując niedoskonałości
skórne oraz ilość wydzielanego sebum. W formule kosmetyku wykorzystano skuteczność działania związaną z połączeniem składników
aktywnych oraz wody termalnej Uriage, która intensywnie nawilża skórę oraz przynosi jej ukojenie. Regularnie stosowany krem
przyczynia się do redukcji powstawania zaskórników, poza tym funkcją Uriage Hyseac 3-Regul jest ograniczanie namnażania się
bakterii. Działanie kremu do skóry tłustej i trądzikowej Uriage Hyseac 3-Regul sprawia również, że przywracana jest prawidłowa flora
bakteryjna skóry. Kosmetyk dodatkowo działa poprzez regulowanie wydzielania sebum, które to odpowiada za powstawanie wielu
niedoskonałości skóry.

W opakowaniu znajduje się 40 ml kremu na skórę tłustą i trądzikową Uriage Hyseac 3-Regul. W skład kosmetyku wchodzi Woda
Termalna Uriage, MPA Complex, a także kwasy AHA/BHA, TRL2-Regul Complex oraz wyciąg z lukrecji. Skład kosmetyku uzupełniają
substancje pomocnicze, które wyszczególniono na opakowaniu. Wspomniane składniki aktywne kremu Uriage Hyseac 3-Regul nie tylko
redukują nasilenie zmian zapalnych skóry, ale również zmniejszają ryzyko ich ponownego powstawania, a dodatkowo wykazują
właściwości antybakteryjne i sprzyjają przywracaniu prawidłowej mikroflory skóry.

Jak stosować krem do skóry tłustej i trądzikowej Uriage Hyseac 3-Regul? Krem należy aplikować na skórę 1-2 razy dziennie, najlepiej
rano i/lub wieczorem. Każdorazowo krem do skóry tłustej i trądzikowej zaleca się aplikować na skórę wcześniej dobrze oczyszczoną i
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dokładnie osuszoną. Przy aplikacji kremu na skórę należy uważać, aby nie miał on kontaktu z oczami. Krem Uriage Hyseac 3-Regul
sprawia, że zapalne zmiany trądzikowe są redukowane, podobnie jak zaskórniki oraz błyszczenie się skóry. Po jego zastosowaniu skóra
jest lekko zmatowiona, jej pory są zwężone, poza tym skóra staje się wyraźnie wygładzona.

Krem do skóry tłustej i trądzikowej Uriage Hyseac 3-Regul jest hipoalergiczny, jednak ma też przeciwwskazania do stosowania. Nie
należy z niego korzystać w przypadku nadwrażliwości pacjenta na jakikolwiek z jego składników. Jeżeli u danej osoby po zastosowaniu
kosmetyku pojawią się objawy nadwrażliwości, powinna zrezygnować z dalszego stosowania kremu i zasięgnąć porady lekarza.

Składniki
Woda Termalna Uriage, MPA Complex, kwasy AHA/BHA, TRL2-Regul Complex, wyciąg z lukrecji.

Charakterystyka

Innowacyjne działanie trzech patentów: 
Potwierdzona skuteczność dzięki połączeniu wyjątkowych składników aktywnych i Wody Termalnej Uriage.
Redukuje powstawanie zaskórników (TLR2-Regul, AHA/BHA), ogranicza namnażanie się bakterii i przywraca
odpowiednią florę bakteryjną skóry (MPA Complex), reguluje wydzielanie sebum (wyciąg z lukrecji).
Wyjątkowo lekki krem nadaje matowe wykończenie, a skóra staje się gładka i rozświetlona.

Wskazania: Skóra tłusta i trądzikowa, ze szczególnym uwzględnieniem trądziku polimorficznego.

Stosowanie
Aplikować rano i/lub wieczorem na oczyszczoną i osuszoną skórę. Unikać kontaktu z oczami. Produkt testowany na skórze trądzikowej.
Hipoalergiczny, niekomedogenny.

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