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PHARMACERIS N Krem z witaminą K uszczelniającą
CAPINON K 1% 30 ML
 

cena: 43,99 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:

Przeznaczony do codziennej pielęgnacji skóry wrażliwej z rozszerzonymi naczynkami i
tendencją do okresowej nadreaktywności, pojawiającej się pod wpływem czynników
zewnętrznych jak nagłe zmiany temperatury, silne emocje, spożycie alkoholu i ostrych
przypraw. Polecany rownież do stosowania przed i po zabiegach medycznych i
kosmetycznych w celu wzmocnienia naczynek i redukcji zaczerwienień oraz przyspieszenia
procesu regeneracji skóry oraz do pielęgnacji skóry u osób z tendencją do zasinień, wylewów
podskórnych, wynaczynień i cieni pod oczami oraz profilaktycznie dla skóry ze skłonnością do
trądziku różowatego.

Działanie:

Łagodzi i zmniejsza nasilenie zaczerwienienia skóry oraz widoczność rozszerzonych
naczynek. Redukuje okresowy rumień powstały w wyniku przewlekłego i intensywnego
działania czynników zewnętrznych. Uszczelnia ścianki naczyń krwionośnych przeciwdziałając
ich uszkodzeniu i powstawaniu trwałych zaczerwienień. Przyspiesza regenerację skóry po
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zabiegach, łagodząc podrażnienia, uczucie napięcia oraz rumień. Wykazuje właściwości
uelastyczniające oraz nawilżające.

Składniki aktywne:

Witamina K* - odpowiada za prawidłowy proces krzepnięcia krwi. Witamina K przyspiesza
proces gojenia się podskórnych wybroczyn, wynaczynień, siniaków, czy zaczerwienień i
widocznych, popękanych i rozszerzonych naczynek powstających na skutek mechanicznego
lub fizycznego uszkodzenia ścian naczyń krwionośnych.

*epoxy (tlenek)

Skład:

Aqua (Water), Paraffinum Liquidum (Mineral Oil), Glycerin, Polyglyceryl-3 Methylglucose
Distearate, 1,2-Hexanediol, Glyceryl Stearate, Isopropyl Myristate, Cetearyl Alcohol, Glycine
Soja (Soybean) Oil, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Dimethicone, Phytonadione Epoxide,
Hydroxyacetophenone, Glyceryl Polyacrylate, BHA, Parfum (Fragrance).

Sposób użycia:

Stosować stosować codziennie na powierzchnię nieuszkodzonej skóry w miejscach
występujących zmian. W okresie nasilonych zmian stosować 2 razy dziennie do
momentu ich ustąpienia, po czym profilaktycznie 1 raz dziennie.
W okresach dużego nasłonecznienia należy pamiętać o ochronie przed promieniami UVA
i UVB.
W trakcie stosowania produktu może wystąpić chwilowy dyskomfort i podrażnienie
skóry, które są naturalną reakcją na wzmocnione działanie składników aktywnych
zawartych w kremie.
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