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URIAGE HYSEAC K18 krem 40 ml
 

Cena: 49,90 PLN

Opis słownikowy

Producent LABORATOIRES URIAGE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaURIAGE HYSEAC K18 krem 40 mlRedukcja zmian trądzikowych,działanie antybakteryjne,redukcja zaskórnikówdo skóry
trądzikowej, mieszanej, tłustejLaboratorium Uriage tworzy specjalistyczne dermokosmetyki do skóry wrażliwej na bazie naturalnej
izotonicznej wody termalnej z Alp Francuskich oraz innowacyjnych opatentowanych substancji aktywnych. Woda termalna, dzięki
wysokiej koncentracji minerałów i pierwiastków śladowych, wzmacnia barierę skórną, zapobiega działaniu wolnych rodników, koi i
intensywnie nawilża skórę.Dermokosmetyki Uriage łączą medyczną skuteczność, która została potwierdzona w badaniach klinicznych, z
przyjemnością codziennego stosowania. Hipoalergiczne formuły wspomagają leczenie różnorodnych schorzeń dermatologicznych,
gwarantując wysoką tolerancję i bezpieczeństwo stosowania, a przyjemne konsystencje zapewniają komfort całej rodzinie.
Laboratorium Uriage tworzy specjalistyczne dermokosmetyki do skóry wrażliwej na bazie naturalnej izotonicznej wody termalnej z Alp
Francuskich oraz innowacyjnych opatentowanych substancji aktywnych. Woda termalna, dzięki wysokiej koncentracji minerałów i
pierwiastków śladowych, wzmacnia barierę skórną, zapobiega działaniu wolnych rodników, koi i intensywnie nawilża
skórę.Dermokosmetyki Uriage łączą medyczną skuteczność, która została potwierdzona w badaniach klinicznych, z przyjemnością
codziennego stosowania. Hipoalergiczne formuły wspomagają leczenie różnorodnych schorzeń dermatologicznych, gwarantując
wysoką tolerancję i bezpieczeństwo stosowania, a przyjemne konsystencje zapewniają komfort całej rodzinie.DziałanieKrem Hyseac
K18 dzięki zawartości kompleksu kwasów AHA i BHA delikatnie złuszcza i zapobiega powstawaniu zaskórników. Ekstrakt z lukrecji
matuje i reguluje wydzielanie sebum, natomiast pirokton olaminy działa przeciwbakteryjny. Krem wzbogacony jest w Wodę Termalną
Uriage, która intensywnie nawilża i koi skórę.Krem Hyseac K18 dzięki zawartości kompleksu kwasów AHA i BHA delikatnie złuszcza i
zapobiega powstawaniu zaskórników. Ekstrakt z lukrecji matuje i reguluje wydzielanie sebum, natomiast pirokton olaminy działa
przeciwbakteryjny. Krem wzbogacony jest w Wodę Termalną Uriage, która intensywnie nawilża i koi skórę.Sposób użyciaraz dziennie ,
na skórę twarzy i pleców. W trakcie ekspozycji na słońce należy użyć również HYSÉAC Fluid przeciwsłoneczny do skóry trądzikowej SPF
30 lub SPF 50. Nadaje się pod makijaż. Unikaj kontaktu z oczami.Krem w postaci lekko nawilżającej, nietłustej EMULSJI.SkładKWASY
AHA 18% (kwas jabłkowy 2% + glikonian argininy 6%+ ester kwasu jabłkowego 10%) Lipofilowy BHA 0,2% (salicylol fitosfingozyny) –
WZMOCNIONE DZIAŁANIE NA KERATONIZACJE (odbudowę naskórka), odblokowanie porów i zapobieganie powstaniu wyprysków
poprzez delikatne złuszczanie. (Jedno z najwyższych stężeń AHA na rynku).FITOSFINGOZYNA – działanie przeciwzapalne, łagodzi
podrażnienia.Hypoalergiczny, nie zatyka porów, testowany na cerze trądzikowej. WYCIĄG Z LUKRECJI + składniki matujące– DZIAŁANIE
PRZECIWŁOJOKOTOWE i MATUJĄCE, ogranicza nadmiar sebum, działanie łagodzące.PIROKTON OLAMINY – DZIAŁANIE
ANTYBAKTERYJNE, przeciwzapalne i oczyszczające.WODA TERMALNA URIAGE - działanie łagodzące i nawilżające.
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