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PHARMACERIS N VITA-CAPILARIL Krem nawilżająco-
wzmacniający do twarzy SPF 20, 50 ml
 

cena: 43,32 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała twarz

Działanie antyoksydacyjne, nawilżające, ochrona przed
słońcem, odżywcze, regenerujące,
uszczelniające, wzmacniające

Opakowanie 50 ml

Postać krem

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

Sposób aplikacji na skórę

Wskazania naczynka, odwodnienie, przebarwienia,
suchość, zaczerwienienie

Opis produktu
 

Wskazania:
Krem polecany do codziennej pielęgnacji skóry z rozszerzonymi i pękającymi naczynkami oraz trwałym zaczerwienieniem, z tendencją
do odwodnienia i przesuszenia.

Działanie:
Krem nawilżająco-wzmacniający o lekkiej, szybko wchłaniającej formule dzięki synergicznemu działaniu wosku z oliwek i gliceryny
penetruje w głąb skóry doskonale wiążąc i trwale utrzymując wodę w naskórku. Ekstrakt ze złotej algi wzmacnia hydrolipidowy płaszcz
ochronny skóry zapobiegając nadmiernemu ubytkowi wilgoci. Krem zapewnia długotrwały efekt nawilżenia eliminując dyskomfort
uczucia suchości. Witamina PP działa wzmacniająco na naczynia krwionośne redukując stopień zaczerwienienia skóry. Krem oparty na
opatentowanym kompleksie tiotainy i tioproliny neutralizuje wolne rodniki chroniąc w szczególny sposób struktury komórkowe przed
uszkodzeniami. Regeneruje naskórek przywracając miękkość i gładkość skóry. Systematyczne stosowanie kremu zmniejsza
nadreaktywność skóry na czynniki zewnętrzne.

Sposób użycia:
Przygotować skórę do nałożenia kremu oczyszczając ją preparatem z serii Pharmaceris N. Następnie rozprowadzić krem na skórze
twarzy i szyi. Stosować codziennie rano. Stanowi doskonałą bazę pod makĳaż.

SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA W BADANIACH NA SKÓRZE NACZYNKOWEJ*:

96% - nawilża,
78% - zmniejsza zaczerwienienia,
100% - przywraca komfort.
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*Badanie in vivo w Centrum Naukowo-Badawczym Dr Irena Eris po 3 tygodniach stosowania.

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