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PHARMACERIS M TOCOREDUCT redukcja rozstęp - 75ml
 

Cena: 41,77 zł

Opis słownikowy

MARKA PHARMACERIS

OPAKOWANIE 75 ml

POSTAĆ KREM

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

REJESTRACJA KOSMETYK

SUBSTANCJA
CZYNNA

-

Opis produktu
 

Opis produktu
Polecany w celu redukcji istniejących rozstępów dla kobiet w ciąży (od 4 miesiąca) i po porodzie, a także osób z tendencją do znacznych
wahań wagi ciała, w szczególności w okresie dorastania, typowym do zmian masy ciała oraz dużego przyrostu. Rekomendowany jako
koncentrat zmiękczający i zmniejszający widoczność blizn poporodowych (np. po cesarskim cięciu) oraz powstałych w wyniku
zewnętrznych uszkodzeń mechanicznych. Nie zakłóca badań USG.

DZIAŁANIE:
Preparat skutecznie spłyca głębokość i zmniejsza widoczność istniejących rozstępów na brzuchu, biodrach, pośladkach i udach, a także
zapobiega powstawaniu nowych. Redukuje barwę rozstępów, które przybierają kolor otaczającej je skóry i stają się mniej widoczne.
Receptura oparta na skompilowanym działaniu Repair-peptid i witaminy E, wbudowuje się w struktury błony komórkowej i lipidów
cementu międzykomórkowego, aktywizując skórę do regeneracji i odbudowy uszkodzonej macierzy komórkowej. Włókna kolagenu i
elastyny ulegają odnowie przywracając skórze odpowiednie napięcie, elastyczność i gładkość. W połączeniu z masłem Shea pobudza
regenerację tkanek, zmiękczając i wyraźnie zmniejszając widoczność blizn. Formuła Leukine-Barrier wzmacnia i chroni naturalny system
immunologiczny skóry przed powstawaniem podrażnień, a także uczucia pieczenia i świądu. Krem zapewnia natychmiastowe działanie
ujędrniające i uelastyczniające oraz gwarantuje odpowiednie nawilżenie i natłuszczenie skóry.

Skuteczność potwierdzona w badaniach na skórze u kobiet w ciąży i okresie karmienia*:

71% - zmniejsza widoczność blizn,
67% - zmniejsza widoczność istniejących rozstępów,
81% - niweluje zaczerwienienia w obrębie świeżych rozstępów,
100% - chroni przed powstawaniem podrażnień, świądu i pieczenia.

Skład
151026 Składniki/ Ingredients/ Ingredientes:
Aqua (Water), Paraffinum Liquidum (Mineral
Oil), Glycerin, Glyceryl Stearate SE, Butylene
Glycol, Butyrospermum Parkii (Shea)
Butter, Cetyl Alcohol, Pentylene Glycol,
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Dimethicone, Sodium Polyacrylate, Tocopheryl
Acetate, Hydroxyacetophenone,
Carbomer, Triethanolamine, Caprylic/Capric
Triglyceride, Disodium EDTA, Laminaria
Ochroleuca Extract, Hexapeptide-9, Parfum
(Fragrance). 30ETE1482S03021/1
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