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PHARMACERIS A duoaktywny krem przeciwzmarszczkowy
pod oczy OPTI-SENSILIUM, 15 ml
 

cena: 41,64 PLN

Opis słownikowy

Marka Pharmaceris

Postać krem

Producent DR IRENA ERIS

Rodzaj rejestracji dermokosmetyk

Zastosowanie pielęgnacja skóry wokół oczu

Opis produktu
 

Krem działa dwukierunkowo – wyraźnie wygładza zmarszczki oraz dogłębnie odżywia zmęczoną skórę wokół oczu. Aktywne połączenie
innowacyjnego peptydu oraz witaminy E stymuluje syntezę kolagenu i elastyny, wzmacniając strukturę skóry i przywracając jej utraconą
jędrność. Optymalnie dobrana dawka szlachetnych olejów (z babassu, passiflory i ryżu) intensywnie nawilża i odżywia skórę, tworząc
jednocześnie barierę zabezpieczającą przed wysuszeniem i niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Zaawansowane
naukowo, innowacyjne formuły Immuno-Prebiotic oraz Leukine-Barrier ukierunkowane są na regulację systemu immunologicznego
skóry i łagodzenie podrażnień. Stymulują wzrost ochronnej, fizjologicznej mikroflory naskórka, zmniejszając nadwrażliwość skóry. Krem
aktywnie zapobiega podrażnieniom, zaczerwienieniom, świądowi oraz pieczeniu, wpływając na zdrowy wygląd i stan skóry. Wysoka
tolerancja i skuteczność. Przebadano dermatologicznie.

PHARMACERIS A duoaktywny krem - wskazania:

Do codziennej pielęgnacji dojrzałej, nadwrażliwej i podatnej na alergię skóry wokół oczu

PHARMACERIS A duoaktywny krem - sposób użycia:

Rozprowadzić krem na oczyszczonej skórze wokół oczu, uważając, by nie wprowadzić preparatu do worka spojówkowego. Stosować
codziennie rano i wieczorem. Idealnie nadaje się pod makijaż

PHARMACERIS A duoaktywny krem - główne składniki:

Formuła IMMUNO-PREBIOTIC formuła łagodząca podrażnienia i zmniejszająca nadwrażliwość skóry.
Formuła LEUKINE-BARRIER formuła ukierunkowana na regulację systemu immunologicznego skóry i łagodzenie podrażnień.
Peptyd stymuluje syntezę białka redukując widoczność zmarszczek i istniejących już wgłębień skórnych oraz opóźnia proces
starzenia się skóry. Wykazuje właściwości regeneracyjne, przywracając skórze napięcie i jędrność.
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Passiflorakoi i łagodzi podrażnienia oraz niweluje negatywny wpływ na skórę niekorzystnych czynników zewnętrznych
(zanieczyszczenia, środowisko, stres, zmęczenie).
Olej z Babassu olej z nasion Babassu o silnym działaniu nawilżającym oraz zmiękczającym skórę.
Olej z ryżu pełni funkcje ochronne, pomagając skórze przywrócić jej prawidłową równowagę. Bogaty we właściwości nawilżające
oraz nawilżające skórę.

PHARMACERIS A duoaktywny krem - skład:

Aqua (Water), Glycerin, Hydrogenated Polydecene, Cetearyl Alcohol, Methyl Glucose Sesquistearate, Pentylene Glycol, Hydrogenated
Olive Oil Decyl Esters, PEG-20 Methyl Glucose Sesquistearate, Allantoin, Lonicera Caprifolium (Honeysuckle) Flower Extract, Inulin,
Lonicera Japonica (Honeysuckle) Flower Extract, Laminaria Ochroleuca Extract, Alpha-Glucan Oligosaccharide, Palmitoyl Tripeptide-5,
Caprylic/Capric Triglyceride, Passiflora Incarnata (Passionflower) Seed Oil, Oryza Sativa (Rice) Bran Oil, Orbignya Oleifera (Babassu) Seed
Oil, Tocopheryl Acetate, Glyceryl Polyacrylate, Citric Acid, Disodium EDTA, BHA
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