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SVR SENSIFINE AR CREME RICHE Krem na naczynka do
skóry suchej 40 ml
 

Cena: 36,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 40 ml

Postać -

Producent FILORGA POLAND SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaSVR SENSIFINE AR RICHE Krem na naczynka do skóry suchej 40 mlSVR Sensifine AR Riche Krem do skóry naczynkowej
przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji skóry naczynioruchowej, wrażliwej, ze skłonnością do trądziku różowatego, z trwałymi lub
czasowymi zaczerwieniami oraz drobnymi i widocznymi naczynkami krwionośnymi.DziałanieSVR Sensifine AR Riche zapewnia unikalne
działanie termoregulujące, natychmiastowo i długotrwale koi i redukuje uczucie przegrzania skóry. Zapewnia 24h nawilżenie. Kosmetyk
zawiera zielony barwnik neutralizujący zaczerwienienia. Kremowa konsystencja zapewnia komfort stosowania. Koi skórę naczynkową,
zmniejsza zaczerwienienia, redukuje stany zapalne oraz reguluje temperaturę skóry, oddziałując pozytywnie na kondycję naczynek
krwionośnych.Produkt został przebadany dermatologicznie na skórze wrażliwej ze skłonnością do trądziku różowatego.Nie zawiera
alkoholu, parabenów, silikonów, alergizujących substancji zapachowych, ani olejów mineralnych.Krem posiada hipoalergiczną formułę i
fizjologiczne pH, jest niekomedogenny.GŁÓWNE SKŁADNIKI CZYNNESVR Sensifine AR Riche Krem do skóry naczynkowej swoje
działanie zawdzięcza składnikom aktywnym w najwyższym stężeniu:2,5% Endothelyol® redukuje zaczerwienienia, poprawia
mikrokrążenie, redukuje widoczność naczyń krwionośnych oraz skłonność do tworzenia się nowych. Ponadto przeciwdziała
zaczerwienieniom, koi i łagodzi stany zapalne.Ekstrakt z lukrecji z kolei wykazuje silne działanie łagodzące, przeciwzapalne i
przeciwbakteryjne.Skwalany z masłem shea nawilżają i odżywiają skórę z zachowaniem idealnego powinowactwa.Składnik aktywny
nowej generacji z efektem termoregulującym zapewnia uczucie świeżości i chłodu, charakterystyczne dla mentolu, ale jest znacznie
lepiej tolerowany. Zapewnia dłużej utrzymującą się świeżość.Sposób użyciaSVR Sensifine AR Riche Krem do skóry naczynkowej należy
stosować rano i/lub wieczorem na oczyszczoną skórę. Stanowi doskonałą bazę pod makijaż.SkładAqua (Purified Water), Caprylic/Capric
Triglyceride, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Glycerin, Behenyl Alcohol, Silica, Squalane, Arachidyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Caffeyl
Glucoside, Carbomer, CI 10020, CI 42090, Dipotassium Glyctrrhizate, Gallyl Glucoside, Methyl Diisopropyl Propionamide, Rosmarinyl
Glucoside, Sodium Sulfate, Saccharide Isomerate, 1,2-Hexanediol, Arachidyl Glucoside, Caprylyl Glycol, Citric Acid, Methyl Methacrylate
Crosspolymer, Pentylene Glycol, Sodium Citrate, Sodium Hydroxide.
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