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PHARMACERIS W MELACYD-INTENSE Intensywny krem
wybielający przebarwienia, 4% NIACYNAMID na noc 30 ml
 

cena: 54,26 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała twarz

Działanie antyoksydacyjne, nawilżające, odżywcze,
regenerujące, złuszczające

Opakowanie 30 ml

Postać krem

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

Sposób aplikacji na skórę

Wskazania przebarwienia

Opis produktu
 

Wskazania:
Krem polecany do codziennej pielęgnacji na noc, dla skóry z przebarwieniami, nierównym kolorytem oraz narażonej na powstawanie
przebarwień podczas ekspozycji na słońce, przyjmowania środków antykoncepcyjnych, w okresie ciąży, po zabiegach
dermatologicznych i medycyny estetycznej oraz zmianach zapalnych.

Działanie:
Wysokoefektywne działanie wybielające zapewnia połączenie 4% Niacynamidu, papainy oraz wit. C. Niacynamid hamuje transport
melaniny do naskórka, skutecznie zapobiegając powstawaniu nowych zmian barwnikowych, jak również powiększaniu się i
intensyfikowaniu już istniejących. Papaina przyspiesza depigmentację, złuszczając zewnętrzne warstwy przebarwionego naskórka.
Umożliwia jednocześnie głębszą penetrację wit. C w głąb skóry intensyfikując jej działanie wybielające oraz rewitalizujące. Alantoina
nawilża i odżywia skórę oraz wykazuje działanie łagodzące podrażnienia. Krem stopniowo rozjaśnia przebarwienia, nie powodując
odbarwień zdrowej skóry.

SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA W BADANIACH NA SKÓRZE Z PRZEBARWIENIAMI:*

88% - rozjaśnia przebarwienia,
88% - wyrównuje koloryt skóry,
62% - zapobiega powstawaniu nowych przebarwień,
73% - nie powoduje odbarwień zdrowej skóry,
88% - wygładza skórę.

*Badanie in vivo w Centrum Naukowo-Badawczym Dr Irena Eris po 6 tygodniach stosowania.

Sposób użycia:
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Przebarwione obszary skóry smarować codziennie wieczorem. Efekt wybielający widoczny po 4-6 tygodniach stosowania. W trakcie
kuracji i 10 tygodni po jej zakończeniu unikać ekspozycji skóry na słońce. Zalecane jest jednoczesne stosowanie kremu z serii
Pharmaceris W SPF 50+ na dzień.

Produkt stworzony przez naukowców z Centrum Naukowo-Badawczego Dr Irena Eris.
WYSOKA TOLERANCJA I SKUTECZNOŚĆ.
PRZEBADANO DERMATOLOGICZNIE.
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