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ERIS PHARM.N MAGNI-CAPIL.Krem p/zmar.50ml
 

Cena: 49,97 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Postać -

Producent INNOVATIVE PHARMA SOLUTIONS POLSKA
SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

  AKTYWNY KREM
PRZECIWZMARSZCZKOWY
SPF 10
do twarzy
MAGNI-CAPILARIL
    
  Pojemność: 50 ml  
78% wygładza 74% zmniejsza rumień 

WYSOKA TOLERANCJA I SKUTECZNOŚĆ  

PRZEBADANO DERMATOLOGICZNIE  
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Krem przeznaczony do codziennej pielęgnacji skóry dojrzałej, ze skłonnością do podrażnień, zaczerwienień oraz tendencją do
rozszerzonych naczynek.

 

  
  
  

Innowacyjna formuła kremu oparta o aktywne składniki przeciwzmarszczkowe (wysoko skoncentrowane peptydy, witaminę E oraz B3)
intensywnie ujędrnia i wygładza skórę.

Wyraźnie zaznaczone zmarszczki ulegają spłyceniu, a skóra odzyskuje prawidłową sprężystość.

Połączenie chlorofilu i witaminy B3 znacząco rozjaśnia przebarwienia.

Zintegrowane działanie masła Shea oraz alantoiny zmniejsza zaczerwienienia oraz zapobiega podrażnieniom zmniejszając tendencję
do rumienia i pojawiania się nowych naczynek.

Krem doskonale odżywia i rewitalizuje zmęczoną skórę zapobiegając jej wysuszeniu. Zielone, pochodzące od chlorofilu zabarwienie
preparatu delikatnie wyrównuje koloryt skóry.

WYSOKA TOLERANCJA I SKUTECZNOŚĆ
PRZEBADANO DERMATOLOGICZNIE

Pojemność: 50 ml

Składniki:

  
  

Peptydy – stymulują syntezę białka redukując widoczność zmarszczek i istniejących już wgłębień skórnych oraz opóźniają
proces starzenia się skóry. Wykazuje właściwości regeneracyjne, przywracając skórze napięcie i jędrność.
Witaminy E – tzw. witamina młodości o silnym działaniu przeciwutleniającym, chroni przed wolnymi rodnikami i niekorzystnymi
czynnikami zewnętrznymi. Redukuje zmarszczki oraz nawilża i przyspiesza proces regeneracji i odbudowy skóry.
Witamina B3 – poprawia barierę lipidową naskórka, wzmacniając naczynia krwionośne oraz redukując ich widoczność i stopień
zaczerwienienia. Stymuluje syntezę kolagenu, reguluje produkcję ceramidów i proces dojrzewania naskórka. Zwiększa
nawilżenie i elastyczność skóry oraz zapobiega powstawaniu przebarwień. Wygładza i ujędrnia skórę.
Chlorofil – przyspiesza regenerację naskórka, wyrównuje koloryt skóry i rozjaśnia przebarwienia.
Masło Shea – naśladuje strukturą naturalną lipidową osłonę skóry, działa łagodząco i odżywczo na naskórek. Zmniejsza
tendencję do rumienia i pojawiania się nowych naczynek.
Olej z awokado – zapobiega ucieczce wody z naskórka, dogłębnie nawilżając skórę i dostarczając jej substancji odżywczych.
Alantoina – ukierunkowana na kojenie podrażnień, działa łagodząco i regenerująco na naskórek.
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