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

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

 

 

PHARMACERIS N CAPINON K 1% Krem z witaminą K
uszczelniającą naczynka 30 ml
 

cena: 50,31 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała twarz

Działanie łagodzące, nawilżające, regenerujące,
uszczelniające, wzmacniające

Opakowanie 30 ml

Postać krem

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

Sposób aplikacji na skórę

Wskazania naczynka, podrażnienie, zaczerwienienie

Opis produktu
 

Wskazania:
Preparat do codziennej pielęgnacji skóry wrażliwej z rozszerzonymi naczynkami i tendencją do okresowej nadreaktywności, pojawiającej
się pod wpływem czynników zewnętrznych jak nagłe zmiany temperatury, silne emocje, spożycie alkoholu i ostrych przypraw. Polecany
do stosowania przed i po zabiegach medycznych i kosmetycznych w celu wzmocnienia naczynek i redukcji zaczerwienień oraz
przyspieszenia procesu regeneracji skóry. Zalecany również do pielęgnacji skóry u osób z tendencją do zasinień, wylewów podskórnych,
wynaczynień i cieni pod oczami oraz profilaktycznie dla skóry ze skłonnością do trądziku różowatego.

Działanie:
Preparat z witaminą K* w stężeniu 1% szybko łagodzi i zmniejsza nasilenie zaczerwienienia skóry oraz widoczność rozszerzonych
naczynek. Redukuje okresowy rumień powstały w wyniku przewlekłego i intensywnego działania czynników zewnętrznych. Witamina K
działa uszczelniająco na ścianki naczyń krwionośnych przeciwdziałając ich uszkodzeniu i powstawaniu trwałych zaczerwienień. Krem
przygotowuje skórę do zabiegów medycyny estetycznej w celu zminimalizowania zaczerwienień i podrażnień. Wyraźnie przyspiesza
regenerację skóry po zabiegach, łagodząc podrażnienia, uczucie napięcia oraz rumień. Wykazuje właściwości uelastyczniające oraz
nawilżające.

SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA W BADANIACH NA SKÓRZE NACZYNKOWEJ:

96% - zmniejsza podrażnienia skóry,
96% - przywraca skórze komfort,
84% - zmniejsza zaczerwienienia,
80% - zmniejsza trwałe zaczerwienienia.

*Badanie in vivo w Centrum Naukowo-Badawczym po 4 tygodniach stosowania.
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Sposób użycia:
Krem stosować codziennie na powierzchnię nieuszkodzonej skóry w miejscach występujących zmian. Cienką warstwę kremu nałożyć
na oczyszczoną, osuszoną skórę oraz delikatnie wmasować aż do wchłonięcia.

Wysoka tolerancja i skuteczność.
Przebadano klinicznie i dermatologicznie.
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