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PHARMACERIS A SENSI-RELASTINE-E Peptydowy krem
napinająco-ujędrniający SPF 20, 50 ml
 

cena: 52,79 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała twarz

Działanie antyoksydacyjne, nawilżające, ochrona przed
słońcem, odżywcze, regenerujące,
ujędrniające

Opakowanie 50 ml

Postać krem

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

Sposób aplikacji na skórę

Wskazania podrażnienie, suchość, wiotkość skóry,
zmarszczki, zmęczenie

Opis produktu
 

Wskazania:
Krem polecany dla skóry alergicznej i wrażliwej, która z wiekiem oraz pod wpływem czynników środowiskowych ulega
mikropodrażnieniom i szybszym, fizjologicznym procesom starzenia, staje się cieńsza, wiotka i szorstka. Wskazany do codziennej
pielęgnacji w celu korekcji głębokich zmarszczek oraz przywrócenia gęstości i jędrności skóry.

Działanie:
Krem widocznie zmniejsza liczbę, objętość i głębokość bruzd oraz zmarszczek, zapewniając zauważalny efekt odmłodzenia skóry,
zmniejszając jednocześnie jej podatność na podrażnienia. Kwas hialuronowy zapewnia efekt wypełnienia i korekcji zmarszczek oraz
wygładza powierzchnię skóry. Elastyna morska wzmacnia włókna elastynowe, zapewniając mocniejszą strukturę skóry oraz właściwe jej
napięcie. Nowatorski naprawczy heptapeptyd oraz witamina E wpływają na wzmocnienie bariery lipidowej naskórka i zmniejszenie
tendencji do nadreaktywności skóry. Aktywują procesy regeneracyjne skóry, zwiększając jej odporność na mikropodrażenia wywołane
stresem oksydacyjnym. Stymulują proces naprawczy włókien elastynowych, opóźniając starzenie i tendencję do pogłębiania się
zmarszczek i bruzd. Fotostabilne filtry UVA/UVB tworzą aktywną barierę przed fotostarzeniem skóry.

SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA W BADANIACH NA SKÓRZE ALERGICZNEJ I WRAŻLIWEJ:*

89% - ujędrnia,
82% - wygładza,
redukuje zmarszczki o 18%,
redukuje zaczerwienienia o 10%.

*Badanie w Centrum Naukowo-Badawczym Dr Irena Eris po 4 tygodniach stosowania.
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Badania aparaturowe.

Sposób użycia:
Krem stosować codziennie na skórę twarzy, szyi i dekoltu. Stanowi doskonałą bazę pod makĳaż.

Produkt stworzony przez naukowców z Centrum Naukowo-Badawczego Dr Irena Eris.
Wysoka tolerancja i skuteczność.
Przebadano dermatologicznie.
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