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PHARMACERIS T OCTOPIROX, KOJĄCY KREM DO TWARZY,
SPF 15, 30 ML
 

Cena: 44,37 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 30 ml

Postać -

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

Opis produktu
 

PHARMACERIS T OCTOPIROX, KOJĄCY KREM DO TWARZY, SPF 15, 30 ML

**Wskazania:**

Kojący krem do twarzy dla skóry łojotokowej, zaczerwienionej, skłonnej do łuszczenia, Octopirox - zmniejsza łuszczenie się naskórka, koi
oraz dogłębnie nawilża skórę.

**Opis działania:**

Kojący krem do twarzy dla skóry łojotokowej, zaczerwienionej, skłonnej do łuszczenia, Pharmaceris T Octopirox

Wykazuje działanie kojące.
Optymalnie nawilża i natłuszcza skórę.
Reguluje gospodarkę hydro-lipidową skóry wzmacniając jej barierę ochronną.
Zmniejsza nadmierne łuszczenie się naskórka.
Łagodzi podrażnienia.
Krem normalizuje prace gruczołów łojowych i ogranicza wydzielanie sebum, dzięki czemu cera zyskuje matowy wygląd.
Preparat wykazuje wysoki stopień tolerancji.
Filtry zawarte w kosmetyku zabezpieczają skórę przed promieniowaniem słonecznym.
Polecany do codziennej pielęgnacji skóry zaczerwienionej, łojotokowej, ze skłonnością do nadmiernego łuszczenia się (szczególnie
wokół skrzydełek nosa, między brwiami, na czole i w okolicy ust).
Rekomendowany również dla osób prowadzących kurację leczniczą z powodu łojotokowego zapalenia skóry oraz jako profilaktyka
zapobiegania nawrotom łuszczenia się skóry.

Składniki aktywne:

Plik wygenerowano: 26-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.vital-shop.pl
https://www.vital-shop.pl/pharmaceris-t-octopirox-kojacy-krem-do-twarzy-spf-15-30-ml.html
https://www.vital-shop.pl/pharmaceris-t-octopirox-kojacy-krem-do-twarzy-spf-15-30-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Vital Bis Sp. z o.o.

Staropijarska 8b, Łuków
606181730

 

Octopirox®- posiada właściwości antybakteryjne, redukuje łuszczenie się skóry, przywraca równowagę mikroflory naskórka oraz
zapobiega nawrotom dolegliwości łojotokowego zapalenia skóry. Wspomaga ustępowanie istniejących zmian grudkowo-krostkowych.
Filtry UVA i UVB -  odbijają i pochłaniają promienie słoneczne zabezpieczając skórę przed szkodliwym działaniem promieniowania UV.

**Sposób użycia:**

Na oczyszczoną skórę twarzy preparatami z serii Pharmaceris T, nałożyć kojący krem Octopirox, om?ając okolice oczu.
Stosować codziennie.

**Składniki:**

Aqua (Water), Ethylhexyl Methoxycinnamate, Paraffinum Liquidum (Mineral Oil), Caprylic/Capric Triglyceride, Potassium Cetyl
Phosphate, Hydrogenated Olive Oil Decyl Esters, Glycerin, Cetyl Alcohol, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Sodium Polyacrylate,
Ethylhexyl Triazone, Piroctone Olamine, Allantoin, Citric Acid, Chlorphenesin, Methylparaben

**Wielkość opakowania:**

30 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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