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PHARMACERIS M TOCOREDUCT FORTE preparat
zmniejszający istniejące rozstępy 75 ml
 

Cena: 44,30 PLN

Opis słownikowy

Producent DR IRENA ERIS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 

PHARMACERIS M TOCOREDUCT™ FORTE preparat zmniejszający istniejące rozstępy 75 ml

 

 

Wskazania

Preparat widocznie zmniejszający wielkość oraz głębokość rozstępów (na brzuchu, biodrach, pośladkach i udach) o specjalnej formule,
dostosowanej do wymagań skóry kobiety w ciąży (od 4 miesiąca) oraz w okresie karmienia. Nie zakłóca badań USG.  

 

Działanie

Skutecznie spłyca głębokość rozstępów na brzuchu, biodrach, pośladkach i udach już po 6 tygodniach stosowania. Redukuje barwę
rozstępów, które przybierają kolor otaczającej je skóry i stają się mniej widoczne. Wykazuje natychmiastowe działanie ujędrniające i
uelastyczniające. Utrzymuje odpowiednie nawilżenie skóry. Zawiera specjalnie dobrane składniki aktywne: Proteiny z dyni zwyczajnej –
regenerując włókna kolagenu i elastyny przywracają skórze elastyczność i odpowiednie napięcie, Masło Shea – ma właściwości
łagodzące i zmiękczające, Witamina E – wychwytuje wolne rodniki, zapobiega przedwczesnemu starzeniu się skóry, Ekstrakt owocowy
– skoncentrowane soki owoców oraz kwasy owocowe przyspieszają odnowę komórkową.  
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Sposób uzycia

Balsam należy stosować dwa razy dziennie przez minimum 2 miesiące. Już po 6 tygodniach można zauważyć zdecydowaną poprawę.
Rozstępy stają się mniej widoczne, a skóra bardziej napięta i jędrna. Skuteczność preparatu została potwierdzona podczas badań
przeprowadzonych w klinice na oddziale Ginekologii i Położnictwa. Może być bezpiecznie stosowany przez kobiety w ciąży, od II
trymestru.  

 

Skład

Proteiny z dyni zwyczajnej - regenerując włókna kolagenu i elastyny przywracają skórze elastyczność i odpowiednie napięcie, Masło
Shea - ma właściwości łagodzące i zmiękczające,Witamina E - wychwytuje wolne rodniki, zapobiega przedwczesnemu starzeniu się
skóry, nawilża i przyspiesza proces regeneracji i odbudowy skóry,Ekstrakt owocowy - skoncentrowane soki owoców oraz kwasy
owocowe przyspieszają odnowę komórkową.  
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