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PHARMACERIS N Delikatna pianka wzmacniająca naczynka
do mycia twarzy i oczu PURI-CAPILIQMUSSE 150 ML
 

cena: 27,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Opakowanie 150 ml

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

Opis produktu
 

Wskazania:

Delikatna pianka do codziennego mycia twarzy i oczu dla skóry z rozszerzonymi i pękającymi
naczynkami, zaczerwienieniem oraz nasilającym się rumieniem. Zastępuje tradycyjne mydło.

 

Działanie:

Oczyszcza i usuwa zanieczyszczenia oraz makijaż. Wzmacnia naczynia krwionośne redukując
zaczerwienienia oraz uczucie pieczenia skóry. Nawilża skórę i koi podrażnienia.

 

Składniki aktywne:

Wyciąg z ostropestu - bogaty w sylimarynę o silnym działaniu przeciwrodnikowym i
przeciwzapalnym. Chroni skórę przed niekorzystnym wpływem promieniowania UV.
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Ułatwia oraz przyspiesza proces regeneracji uszkodzonej skóry.
Wyciąg z aceroli - antyoksydant chroniący skórę przed uszkodzeniami wywołanymi przez
czynniki zewnętrzne. Wzmacnia naczynia krwionośne, przyspieszając odnowę
komórkową skóry, zmniejsza widoczność zaczerwienień.
Witamina B3 - bogata we właściwości nawilżające, dogłębnie wnika w skórę i natłuszcza
jej warstwy. Chroni i odbudowuje naskórek. Zapobiega uczuciu nadmiernego napięcia
skóry.
Glucam® - doskonale wiąże i trwale utrzymuje wodę w naskórku, długotrwale ją
nawadniając. Wygładza i przywraca skórze utraconą jędrność i elastyczność.
D-pantenol - o właściwościach kojących i łagodzących, zmniejsza tendencję do
nadwrażliwości skóry.

 

Skład wg INCI:

Aqua (Water), Glycerin, Betaine, Cocamidopropyl Betaine, Methyl Gluceth-20, Panthenol, PEG-7
Glyceryl Cocoate, Disodium Ricinoleamido MEA-Sulfosuccinate, Hydroxyethylcellulose,
Disodium EDTA, Allantoin, Lonicera Caprifolium (Honeysuckle) Flower Extract,
Ethylhexylglycerin, Citric Acid, Lonicera Japonica (Honeysuckle) Flower Extract, Propylene
Glycol, Niacinamide, Malpighia Punicifolia (Acerola) Fruit Extract, Silybum Marianum (Lady's
Thistle) Extract, Phenoxyethanol, Parfum (Fragrance).

 

Sposób użycia:

Niewielką ilość pianki wydozować na dłoń i okrężnymi ruchami umyć twarz, następnie
spłukać wodą. Stosować codziennie rano i wieczorem.
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