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PHARMACERIS F Fluid kryjący dla skóry naczynkowej 30
OPAL 30 ml
 

Cena: 42,40 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 ml

Postać -

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

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaPolecany dla skóry naczynkowej i nadreaktywnej, która wymaga wyrównania kolorytu i ukrycia niedoskonałości w postaci
rozszerzonych naczynek, teleangiektazji (pajączków), nadmiernej skłonności do zaczerwienień, trwałego, napadowego i emocjonalnego
rumienia, trądziku różowatego, nierówności struktury skóry, obrzęków, cieni wokół oczu. Rekomendowany w celu wzmocnienia naczyń
krwionośnych i zmniejszenia tendencji do nasilania się zmian rumieniowych i podrażnień.DziałanieFluid wykazuje hybrydowe –
podwójne działanie na skórę naczynkową. Skutecznie koryguje widoczność zaczerwienień, naczynek i rumienia poprzez zastosowanie
mineralnych pigmentów oraz wzmacnia naczynia krwionośne dzięki działaniu Inno-tetrapeptide oraz systemu Antileu-Calm6, znanemu z
właściwości hamujących uwalnianie cząsteczek prozapalnych. Fluid niweluje defekty skóry naczynkowej, zmniejszając tendencje do ich
powstawania i intensyfikowania, zapobiegając nadwrażliwości skóry. Idealnie stapia się ze skórą, wyrównując jej koloryt i strukturę, a
molekuły matujące zapewniają efekt długotrwałego krycia. Kwas hialuronowy nawilża, wpływając na ujędrnienie i zdrowy wygląd
naskórka. Fluid nie obciąża, nie powoduje powstawania zaskórników i efektu maski oraz nie wysusza skóry. Filtry UVA/UVB chronią
skórę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.Mineralne pigmenty, skutecznie korygują widoczność zaczerwienień, naczynek i
rumienia.Inno-Tetrapeptide & System Antileu-Calm6 – formuła wzmacnia naczynia krwionośne i wykazuje działanie przeciw
zaczerwienieniom skóry, jednocześnie łagodząc podrażnienia.Molekuły matujące, zapewniają efekt długotrwałego krycia i satynowy
wygląd.Kwas hialuronowy, pomaga utrzymać prawidłowe nawilżenie struktur tkankowych, wpływając na ujędrnienie naskórka i jego
zdrowy wygląd.Filtry UVA/UVB, wzmacniają mechanizmy ochronne skóry, chroniąc ją przed szkodliwymi czynnikami
zewnętrznymi.Sposób użyciaFluid należy równomiernie rozprowadzić na skórze twarzy i pozostawić do wchłonięcia.SkładAqua,
Dicaprylyl Carbonate, Isododecane, C12-15 Di-C12-13 Alkyl Tetrate, Coco-Caprylate, Titanium Dioxide (nano), Cetyl PEG/PPG-10/1
Dimethicone, Butylene Glycol, Methyl Methacrylate Crosspolymer, Zinc Oxide, Diethyloamino Hydroxybenzoyl Hexyl Bezoate, Ethylhexyl
Triazone, Polyglyceryl-4 Isostearate, Magnesium Sulfate, Disteardimonium Hectorite, 1,2-Hexanediol, Sodium Chloride,
Triethoxycaprylylsilane, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Propylene Carbonate, Aluminum Hydroxide, Polysilicone-11, Caprylic/Capric
Triglyceride, Hydrogen Dimethicone, Lonicera Caprifolium (Honeysuckle) Flower Extract, Lonicera Japonica (Honeysuckle) Flower
Extract, Sodium Hyaluronate, Laminaria Ochroleuca Extract, Caprylyl Glycol, Tocopherol, Acetyl Tetrapeptide-40, Parfum, CI 77891
(Titanium Dioxide), CI77492 (Iron Oxides), CI77491 (Iron Oxides), CI 77499 (Iron Oxides).
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