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PHARMACERIS T SEBO-ALMOND PEEL Krem z 5% kwasem
migdałowym na noc I stopień złuszczania 50 ml
 

cena: 47,28 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała twarz

Działanie łagodzące, przeciwbakteryjne,
przeciwłojotokowe, złuszczające

Opakowanie 50 ml

Postać krem

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

Sposób aplikacji na skórę

Wskazania łojotok, przebarwienia, trądzik, zaskórniki

Opis produktu
 

Wskazania:
Krem o wysokiej tolerancji, przeznaczony do codziennej pielęgnacji na noc dla skóry trądzikowej również delikatnej i wrażliwej, z
przebarwieniami i nierównym kolorytem oraz przetłuszczającej się. Krem można bezpiecznie stosować przez cały rok. Latem zaleca się
stosowanie kremu z filtrem o min. SPF 20.

Działanie:
Krem działa przeciwtrądzikowo i regulująco na wydzielanie sebum likwidując istniejące zmiany trądzikowe oraz ogranicza powstawanie
nowych niedoskonałości. Kwas migdałowy delikatnie złuszcza martwe komórki naskórka odblokowując pory i łagodząc zmiany
trądzikowe. Umożliwia jednocześnie głębszą penetrację w głąb skóry ekstraktu z cytryny, który działa rozjaśniająco i wygładzająco.
Synergiczne działanie składników aktywnych sprawia, że krem doskonale wygładza skórę, zmniejsza widoczność porów i ujednolica jej
koloryt. Produkt może być stosowany samodzielnie lub dla lepszego efektu złuszczania w dwu-stopniowej kuracji z kremem SEBO-
ALMOND PEEL 10%.

Sposób użycia:
Na oczyszczoną skórę twarzy nałożyć krem omijając okolice oczu. Stosować codziennie na noc lub zgodnie z zaleceniem lekarza
dermatologa. W trakcie stosowania produktu może wystąpić przejściowe zaczerwienienie i łuszczenie się naskórka, które są naturalną
reakcją skóry.

SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA W BADANIACH NA SKÓRZE TRĄDZIKOWEJ:*

84% - reguluje produkcję sebum,
76% - likwiduje istniejące zmiany trądzikowe,
76% - zmniejsza widoczność porów.
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*Badanie kliniczne w Niezależnym Instytucie Badawczym po 2 miesiącach stosowania.

Produkt stworzony przez naukowców z Centrum Naukowo-Badawczego Dr Irena Eris.

WYSOKA TOLERANCJA I SKUTECZNOŚĆ.
PRZEBADANO KLINICZNIE I DERMATOLOGICZNIE.
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