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PHARMACERIS N VITA-CAPILARIL KREM NAWILŻAJĄCO-
WZMACNIAJĄCY, SPF 20, 50 ML
 

Cena: 46,23 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 50 ml

Postać krem

Producent LAB.KOSM.DR IRENA ERIS SP.Z O.O.

Opis produktu
 

PHARMACERIS N VITA-CAPILARIL, KREM NAWILŻAJĄCO-WZMACNIAJĄCY, SPF 20, 50 ML

**Wskazania:**

Krem nawilżająco-wzmacniający do twarzy, SPF 20, Vita-Capilaril - przeznaczony do codziennej pielęgnacji przesuszonej skóry z
rozszerzonymi naczynkami oraz trwałym zaczerwienieniem.

**Opis działania:**

Krem nawilżająco-wzmacniający do twarzy, SPF 20, Pharmaceris N Vita-Capilaril

Krem o lekkiej konsystencji, która zapewnia szybkie wchłanianie produktu.
Redukuje zaczerwienienia i przywraca komfort skóry.
Ekstrakt ze złotej algi zapobiega nadmiernej utracie wilgoci.
Zawartość wosku z oliwek i gliceryny penetruje w głąb skóry wiążąc i długotrwale utrzymując wodę w naskórku.
Krem zapewnia długotrwały efekt nawilżenia, dzięki czemu niweluje uczucie suchości.
Regeneruje naskórek sprawiając, że skóra staje się miękka i gładka.
Zmniejsza nadreaktywność skóry na czynniki zewnętrzne.
Kompleks tiotainy i tioproliny neutralizuje wolne rodniki zabezpieczając struktury komórkowe przed uszkodzeniami.

Składniki aktywne:
Witamina PP - zapewnia poprawę bariery lipidowej naskórka. Zwiększa poziom nawilżenia i elastyczność skóry oraz zapobiega
powstawaniu przebarwień. Stymuluje syntezę kolagenu i ceramidów oraz reguluje proces dojrzewania naskórka. Ujędrnia i wygładza
skórę. Wzmacnia naczynia krwionośne oraz redukuje ich widoczność i stopień zaczerwienienia.
Wosk z oliwek - łagodny emolient, który nawilża i odżywia skórę.
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Złota alga - wzmacnia lipidową barierę skóry, zapobiega przesuszeniu, nawilża oraz wspomaga regenerację naskórka i silnie łagodzi.
Kompleks tiotainy i tioproliny - niweluje wolne rodniki, przywraca skórze miękkość i gładkość oraz pobudza wzrost i regenerację
naskórka.

**Sposób użycia:**

1.Przygotować skórę do nałożenia kremu Vita-Capilaril oczyszczając ją preparatem z serii Pharmaceris N.
2.Następnie rozprowadzić krem na skórze twarzy i szyi.

Stosować codziennie rano.
Stanowi doskonałą bazę pod mak?aż.

**Składniki:**

Aqua, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Glycerin, Pentylene Glycol, Cetyl Alcohol, Isopropyl Palmitate, Potassium Cetyl Phosphate,
Dimethicone, Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol (nano), Cyclopentasiloxane, Hydrogenated Olive Oil Decyl
Esters, Niacinamide, Polyacrylamide, Caprylic/Capric Triglyceride, Cyclohexasiloxane, Butyl Methoxydibenzoylmethane, C13-14
Isoparaffin, Glyceryl Polyacrylate, Lonicera Caprifolium (Honeysuckle) Flower Extract, Decyl Glucoside, Allantoin, Laureth-7, Lonicera
Japonica (Honeysuckle) Flower Extract, L-Thioproline, Laminaria Ochroleuca Extract, Propylene Glycol, Xanthan Gum, L-Ergothioneine,
Parfum

**Wielkość opakowania:**

50 ml

**Producent:**

Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp. z o. o.
ul. Armii Krajowej 12
05-500 Piaseczno

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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