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Pharmaceris A, Hyaluro-Sensilium, kwas hialuronowy w
wodnym kremie do twarzy, 40 ml
 

Cena: 47,83 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 40 ml

Postać krem

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

Rejestracja kosmetyk

Opis produktu
 

Opis produktu
Pharmaceris A, Hyaluro-Sensilium, kwas hialuronowy w wodnym kremie do twarzy, wodny krem o skoncentrowanym działaniu
podwójnego wysoko i niskocząsteczkowego – kwasu hialuronowego, biozgodnego z naturalnie występującym kwasem w ludzkiej
skórze, nawilża skórę na wielu poziomach. Działa jak kompres silnie nawadniający, który natychmiastowo niweluje dyskomfort i napięcie
skóry przesuszonej. Efekt dodatkowego długotrwałego nawilżenia zapewnia 3% substancja pro-glucoseZe o silnych właściwościach
higroskopijnych, wiążąca wodę i zwiększająca poziom nawodnienia w warstwie rogowej naskórka.
Zaawansowane formuły Immuno-Prebiotic oraz Leukine-barrier odbudowują uszkodzoną barierę odpornościową skóry, łagodząc
istniejące podrażnienia, aktywnie zapobiegając powstawaniu nowych, w tym także zaczerwienień, nadwrażliwości skóry i reakcji
alergicznych w okresach zwiększonej ekspozycji na alergeny np. okresie pyleń.

Zastosowanie
Codzienna pielęgnacja skóry (twarz, okolice oczu, szyja, dekolt) wymagającej silnego nawilżenia i odżywienia, niwelujący dyskomfort
skóry przesuszonej. Idealny dla skóry nadwrażliwej i delikatnej, z tendencją do reakcji alergicznych, odwodnienia oraz ze skłonnością do
powstawania podrażnień i zaczerwienień nasilonych w okresie pyleń.

Składniki
180518 Składniki/Ingredients (INCI): Aqua (Water), Glycerin, Dimethicone, Propanediol, Isononyl Isononanoate, Isopropyl Isostearate,
Isododecane, Polymethylsilsesquioxane, Dimethicone/ PEG-10/ 15 Crosspolymer, Hydroxyethyl Urea, PEG-10 Dimethicone,
Caprylic/Capric Triglyceride, Inulin, Sodium Chloride, Panthenol, Sodium Citrate, Ethylhexyl Palmitate, Polysilicone-11, Alpha-Glucan
Oligosaccharide, Ethylhexylglycerin, Ammonium Lactate, Sodium Hyaluronate, Laminaria Ochroleuca Extract, Silica Dimethyl Silylate,
Butylene Glycol, Tocopherol, Caprylyl Glycol, Hexylene Glycol, Phenoxyethanol, Dipropylene Glycol, Parfum (Fragrance)

Sposób użycia
Do codziennego stosowania na oczyszczoną skórę twarzy, okolic oczu, szyi i dekoltu, rano i wieczorem. Do stosowania również pod
makijaż
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