
 
Forvital Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Księdza Piotra Bączkowskiego 3, Kościan
+48 722 101 968

 

 

PHARMACERIS A CORNEO-SENSILIUM Dermo-naprawczy
krem regenerujący 75ml
 

cena: 43,32 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała skóra, twarz

Działanie łagodzące, natłuszczające, nawilżające,
odżywcze, osłaniające, przeciwbakteryjne,
przeciwświądowe, regenerujące

Opakowanie 75 ml

Postać krem

Producent LAB.KOSM.DR IRENA ERIS SP.Z O.O.

Sposób aplikacji na skórę

Wskazania alergia, podrażnienie, suchość, świąd,
zadrapania

Opis produktu
 

Wskazania:
Polecany do regularnej pielęgnacji skóry wrażliwej i alergicznej, jak również przy nagłych i przewlekłych podrażnieniach, silnym
wysuszeniu i uporczywym świądzie. Wskazany po zabiegach laserowych, medycyny estetycznej, dermabrazji, mezoterapii i dla skóry
narażonej na drażniące działanie czynników zewnętrznych i mechanicznych np. po goleniu, depilacji. Do stosowania także na otarcia,
zaczerwienienia i zadrapania naskórka oraz przy podrażnieniach wokół ust.

Działanie:
Dermatologiczny krem o składzie objętym ochroną patentową działa naprawczo na uszkodzony naskórek. Intensywnie regeneruje skórę
z zaburzoną funkcją barierową warstwy rogowej i objawami ścieńczenia np. po zabiegach, mikrouszkodzeniach, podrażnieniach i
otarciach. Wykazuje udokumentowane działanie wzmacniające i przywracające fizjologiczną grubość naskórka. Nawilża i natłuszcza
skórę, niwelując suchość i szorstkość naskórka, przywracając naturalną równowagę warstwy ochronnej stratum-corneum. Jedyna na
rynku formuła zamkniętego w mikrosferach Sukralfatu z antybakteryjnym srebrem koloidalnym przeciwdziała rozwojowi bakterii,
natychmiastowo łagodząc objawy podrażnienia i mikrouszkodzeń, kojąc i wzmacniając osłabioną skórę. Olej konopny wykazuje
medyczną skuteczność w łagodzeniu podrażnień, świądu i rumienia.

SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA W BADANIACH NA SKÓRZE ALERGICZNEJ I WRAŻLIWEJ:

96% działa naprawczo i regenerująco na uszkodzony naskórek
96% koi i łagodzi podrażnienia
96% niweluje szorstkość skóry
8-krotna poprawa natłuszczenia u 100% badanych*
wzrost nawilżenia o 55% u 92% badanych*
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* Dostępny w aptekach.
 Badania in vivo w Centrum Naukowo-Badawczym Dr Irena Eris po 4 tyg. stosowania.
* Badania in vitro/USG przeprowadzone w Centrum Naukowo-Badawczym Dr Irena Eris po 4 tyg. stosowania.

Sposób użycia:
Krem należy stosować miejscowo 1 lub 2 razy dziennie lub w zależności od potrzeb, na uprzednio oczyszczoną i osuszoną skórę. Nie
ma ograniczeń do stosowania kremu na wrażliwe okolice ciała i twarzy np. powieki, pachy.

Pojemność opakowania: 75 ml

Produkt stworzony przez naukowców z Centrum Naukowo-Badawczego Dr Irena Eris.
Wysoka tolerancja i skuteczność.
Przebadany klinicznie i dermatologicznie.
Dermatologiczna formuła opracownaa dla skóry wrażliwej.
PREPARAT APTECZNY*
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