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PHARMACERIS T SEBOSTATIC DZIEŃ Przeciwtrądzikowy
krem normalizujący do twarzy SPF 20, 50 ml
 

cena: 39,94 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała twarz

Działanie nawilżające, ochrona przed słońcem,
oczyszczające, przeciwłojotokowe,
regenerujące, złuszczające

Opakowanie 50 ml

Postać krem

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

Sposób aplikacji na skórę

Wskazania łojotok, trądzik, zaskórniki

Opis produktu
 

Wskazania:
Krem polecany do codziennej pielęgnacji skóry trądzikowej, tłustej oraz mieszanej, ze skłonnością do błyszczenia oraz okresowo
powstających niedoskonałości (wynikających ze stresu, czynników zewnętrznych oraz zmian hormonalnych). Rekomendowany dla osób
z nierównomierną strukturą skóry i z rozszerzonymi porami.

Działanie:
Krem ukierunkowany jest na redukcję zmian trądzikowych, zwężanie porów oraz codzienną ochronę przed promieniowaniem UVA i UVB.
Dzięki innowacyjnej formule Pore-Diminish krem skutecznie odblokowuje i oczyszcza pory, zmniejszając ich wielkość i widoczność.
Zaawansowane składniki w walce z trądzikiem (ester kwasu winowego, piroktonian olaminy) normalizują pracę gruczołów łojowych,
zmniejszając nadmierną produkcję sebum i przyspieszają ustępowanie wykwitów trądzikowych. Kwas cytrynowy delikatnie złuszcza
naskórek, wygładza i rozjaśnia skórę ujednolicając jej koloryt. Krem skutecznie nawilża skórę oraz reguluje jej gospodarkę hydro-
lipidową. Pozostawia skórę długotrwale matową, zregenerowaną i wygładzoną. Preparat szybko się wchłania, nie zatyka porów, nie
wysusza i nie ściąga skóry.

Sposób użycia:
Na oczyszczoną preparatami Pharmaceris T skórę nałożyć krem omijając okolice oczu. Stosować codziennie rano. Idealny jako baza
pod makijaż.

SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA W BADANIACH NA SKÓRZE TRĄDZIKOWEJ:*

100% - wygładza,
100% - nawilża,
71% - zwęża pory,
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82% - nie zatyka porów.

*Badanie in vivo w Niezależnym Instytucie Badawczym po 4 tygodniach stosowania.

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

WYSOKA TOLERANCJA I SKUTECZNOŚĆ.
PRZEBADANO DERMATOLOGICZNIE.
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