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PHARMACERIS F Fluid ochronno-korygujący najwyższa
ochrona SPF 50+ SUN-CORRECTION 01 IVORY 30 ML
 

cena: 34,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Opakowanie 30 ml

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

Opis produktu
 

Wskazania:

Fluid polecany do każdego typu skóry, również nadwrażliwej i podrażnionej w wyniku działania
czynników zewnętrznych (fotoalergie) i mechanicznych: po zabiegach medycyny estetycznej,
laserach oraz peelingach.

Rekomendowany dla osób z tendencją do tworzenia się przebarwień skóry i narażonych na ich
powstawanie (np. podczas przyjmowania leków, przy zmianach zapalnych, ciąży) oraz osób
zmagających się z problemem bielactwa.

Działanie:

Specjalistyczny fluid zapewnia najwyższą ochronę przed promieniowaniem słonecznym oraz
skuteczną osłonę przed powstawaniem i intensyfikacją przebarwień. Maskuje defekty skórne
zapewniając długotrwały efekt krycia, nadając skórze wyrównaną strukturę i zdrowy koloryt.
Koi i łagodzi podrażnienia powstałe w wyniku działania czynników zewnętrznych oraz
mechanicznych. Nie obciąża skóry, nie zatyka porów oraz nie powoduje powstawania
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zaskórników. Preparat o wysokim stopniu tolerancji, nie wysusza skóry.

Składniki aktywne:

Zmikronizowane pigmenty - idealnie maskują defekty skórne zapewniając długotrwały
efekt krycia.
Filtry UV - zapewniają najwyższą ochronę przed promieniowaniem słonecznym i
skuteczną ochronę przed powstawaniem przebarwień.
Leukine-BarrierTM - o działaniu immunostymulującym, przynosi efekt kojenia i
łagodzenia podrażnień powstałych w wyniku działania czynników zewnętrznych oraz
mechanicznych.
Sensiline® - wyciąg z nasion lnu przywraca zaburzoną fizjologiczną równowagę skóry,
wzmacnia jej barierę lipidową i wpływa na szybszą regenerację.
Wosk pszczeli - doskonały emolient, dzięki jego obecności krem ma przyjemniejszą
aplikację i łatwiej tworzy film na powierzchni skóry.
Mikrogąbeczki matujące - porowate cząsteczki polimerów o specjalnej strukturze
mającej zdolność adsorbowania nadmiaru sebum znajdującego się na skórze.
Zostawiają suche i pudrowe odczucie na skórze.

 

Skład:

Aqua (Water), CI 77891 (Titanium Dioxide), Titanium Dioxide (nano), Butylene Glycol, C12-15
Alkyl Benzoate, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Pentylene Glycol, Isododecane,
Cyclohexasiloxane, Triethylhexanoin, Dicaprylyl Carbonate, Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone,
Methyl Methacrylate Crosspolymer, Phenoxyethyl Caprylate, Talc, Coco-Caprylate, Butyl
Methoxydibenzoylmethane, Polyglyceryl-4 Isostearate, Aluminum Hydroxide, Magnesium
Sulfate, Hydrogen Dimethicone, Sodium Chloride, Cyclopentasiloxane, Disteardimonium
Hectorite, Polysilicone-11, Triethoxycaprylylsilane, Caprylic/Capric Triglyceride, Propylene
Carbonate, Paraffin, Lonicera Caprifolium (Honeysuckle) Flower Extract, C10-18 Triglycerides,
Lonicera Japonica (Honeysuckle) Flower Extract, Cera Alba (Beeswax), Stearic Acid, Laminaria
Ochroleuca Extract, Hydrolyzed Linseed Extract, Tocopherol, BHT, Phenoxyethanol, CI 77492
(Iron Oxides), CI 77491 (Iron Oxides), CI 77499 (Iron Oxides).

Sposób użycia:

Preparat równomiernie rozprowadzić na skórze twarzy. Pozostawić do wchłonięcia. Stosować
na dzień.
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