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PHARMACERIS N OPTI-CAPILARIL SPF 15 intensywny krem
redukujący cienie i worki pod oczami 15 ml
 

Cena: 43,15 PLN

Opis słownikowy

Producent DR IRENA ERIS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaKrem polecany jest do codziennej pielęgnacji dojrzałej skóry wokół oczu, która charakteryzuje się widocznymi cieniami i
obrzękami.DziałanieKompleks protein sojowych i ryżowych zawarty w kremie zapewnia poprawę mikrocyrkulacji krwi, co pozwala
znacznie zredukować cienie i worki pod oczami. Badania wykazały zmniejszenie worków pod oczami u 56% badanych oraz redukcję
cieni pod oczami u 52% badanych. Witamina E, jako naturalny czynnik przeciwrodnikowy, zapobiega przedwczesnemu starzeniu się
skóry. Dzięki zawartym w kremie filtrom zmniejsza szkodliwe działanie promieniowania UVA i UVB, co jest szczególnie ważne dla skóry
pod oczami, znacznie cieńszej niż w pozostałych rejonach twarzy. Krem działa łagodząco i kojąco. Widoczna redukcja cieni i worków
pod oczami.Sposób użyciaPrzygotować skórę do nałożenia kremu oczyszczając ją preparatem z serii Pharmaceris N. Następnie
rozsmarować krem na skórze wokół oczu, uważając aby nie wprowadzić preparatu do worka spojówkowego. Stosować codziennie przez
minimum 4 tygodnie.SkładPeptydy - 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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