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PHARMACERIS N CAPILAR-TONE CC Krem tonujący dla
skóry naczynkowej i nadreaktywnej SPF 30, 40 ml
 

cena: 47,58 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała twarz

Działanie kryjące, nawilżające, ochrona przed słońcem,
regenerujące, wzmacniające

Opakowanie 40 ml

Postać krem

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

Sposób aplikacji na skórę

Wskazania naczynka, ochrona przeciwsłoneczna,
podrażnienie, zaczerwienienie

Opis produktu
 

KREM TONUJĄCY SPF 30
Wskazania:

Polecany dla każdego typu skóry wrażliwej, w szczególności naczynkowej, wymagającej skutecznej ochrony przed niekorzystnym
działaniem czynników zewnętrznych (słońce, wiatr, zimno). Wskazany dla skóry z tendencją do zaczerwienień i rumienia (trwały,
napadowy), powstałych pod wpływem czynników zewnętrznych, stresu, emocji, spożywania alkoholu, gorących dań lub ostrych
przypraw. Rekomendowany także dla osób z cieniami i obrzękami pod oczami oraz ze skórą naczynkową i trądzikiem różowatym w
trakcie farmakoterapii.

Działanie:
Receptura w formie lekkiego, tonującego CC-kremu, wzbogacona o zielony pigment mineralny, znany z właściwości skutecznie
korygujących zaczerwienienia oraz niwelowania widocznych naczynek, efektywnie wyrównuje koloryt skóry. Krem oparty na
fotostabilnych filtrach UVA i UVB, zapewnia wysoką ochronę przeciwsłoneczną, chroniąc skórę przed nadreaktywnością na czynniki
zewnętrzne. Opatentowana formuła tioproliny z wyciągiem z ostropestu działa antyoksydacyjnie, efektywnie neutralizując wolne
rodniki.Redukuje syntezę mediatorów podrażnień, wzmacniając naczynka oraz skutecznie zapobiegając powstawaniu zaczerwienień i
rumienia, a także zmniejszając ich widoczność.Wysokocząsteczkowy kwas hialuronowy, wygładza skórę, poprawiając jej jędrność i
elastyczność oraz nawilża i regeneruje skórę. Formuła dostosowuje się do odcienia skóry, równomiernie ją pokrywając, bez efektu
maski.

Sposób użycia:

Krem stosować na dzień. Rozprowadzić preparat na oczyszczoną skórę twarzy i pozostawić do wchłonięcia. Delikatny CC-krem stanowi
idealne rozwiązanie dla osób poszukujących pielęgnacji, ochrony oraz wyrównania kolorytu skóry.
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PREPARAT APTECZNY*
WYSOKA TOLERANCJA I SKUTECZNOŚĆ
PRZEBADANO I DERMATOLOGICZNIE
DERMATOLOGICZNA FORMUŁA OPRACOWANA DLA SKÓRY WRAŻLIWEJ
SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA W BADANIACH NA SKÓRZE NACZYNKOWEJ:
100% zmniejsza widoczność niedoskonałości
79% koryguje zaczerwienienia i przebarwienia
79% zmniejsza zaczerwienienia
79% zmniejsza widoczność rumienia
68% wygładza skórę
82% niweluje oznaki zmęczenia

*Dostępny w aptekach
Badanie in vivo w Centrum Naukowo-Badawczym Dr Irena Eris po 4 tygodniach stosowania.
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