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PHARMACERIS R CALM-ROSALGIN krem na noc redukujący
zaczerwienienia z kojącym kompleksem CA2+ 30 ml
 

Cena: 46,15 PLN

Opis słownikowy

Producent DR IRENA ERIS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 

 

PHARMACERIS R CALM-ROSALGIN krem na noc redukujący zaczerwienienia z kojącym kompleksem CA2+ 30 ml

 

Wskazania

Krem na noc dla skóry z trądzikiem różowatym, ze skłonnością do zaczerwienień, trwałego oraz napadowego rumienia i zmian
grudkowo-krostkowych.

 

Działanie

Komplementarne działanie 3 składników aktywnych InnoTetrapeptideTM, ekstraktu z liści drzewa
oliwnego oraz tioproliny ukierunkowane jest na hamowanie zaburzeń skórnych towarzyszących trądzikowi różowatemu. Wpływa
jednocześnie na detoksykację (usuwania toksyn z komórek skóry), wspomagając intensywną regenerację oraz odżywienie, zmniejszając
stopień nasilenia zmian grudkowo-krostkowych oraz widoczność teleangiektazji. Krem zmniejsza trwałe zaczerwienienia skóry oraz
widoczność naczyń krwionośnych. Receptura kremu zawierająca jony wapnia Calm-CalciumTM Ca2+ koi i łagodzi podrażnienia. D-
pantenol, olej Canola i alantoina wspomagając działanie łagodzące, zmniejszają tendencję do nadreaktywności skóry na czynniki
zewnętrzne. Olej z czarnych porzeczek przywraca zaburzoną, fizjologiczną równowagę skóry i wpływa na ujędrnienie i uelastycznienie
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naskórka. Preparat działa antybakteryjnie, zmniejsza uczucie pieczenia i swędzenia skóry w obrębie zmian oraz zapobiega ich
nawrotom. Zapewnia odpowiednie nawilżenie, niwelując objawy fizjologicznego stresu i zmęczenia.

 

Sposób użycia

Oczyścić skórę żelem z serii R, następnie rozprowadzić krem na skórze twarzy. Stosować na noc.

 

Skład

Składniki aktywne

InnoTetrapeptide™ innowacyjny peptyd stworzony aby zmniejszać widoczność zaczerwienień wywołanych reakcjami zapalnymi.
Hamuje uwalnianie interleukin odpowiedzialnych za reakcje zapalne.

Tioprolina jest silnym antyoksydantem. Wspomaga regenerację naskórka. Działa przeciwstarzeniowo i przeciwzapalnie. Chroni przed
szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.

Ekstrakt z liści drzewa oliwnego działa detoksyfikująco – usuwa szkodliwe produkty przemiany materii w komórkach, zwiększając
odporność skóry na stres. Składnik zainspirowany nagrodą Nobla w dziedzinie biologii.

Calm-calcium Ca²+ Jony wapnia koją i łagodzą podrażnienia, posiadają właściwości antyseptyczne. W szczególności dedykowane dla
skór wrażliwych z trądzikiem różowatym.
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