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PARMACERIS REGENOVUM żel myjący lipidowy - 400ml
 

Cena: 25,71 zł

Opis słownikowy

MARKA PHARMACERIS

OPAKOWANIE 400 ml

POSTAĆ ŻEL

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

REJESTRACJA KOSMETYK

SUBSTANCJA
CZYNNA

-

Opis produktu
 

Opis produktu
Żel myjący przeznaczony jest do codziennego oczyszczania nadmiernie przesuszonej oraz wyjątkowo wrażliwej skóry dojrzałej, o
zaburzonym składzie fizjologicznej flory bakteryjnej i uszkodzonym, ochronnym płaszczu lipidowym. Wskazany także do pielęgnacji
skóry swędzącej, łuszczącej się oraz skłonnej do występowania zaczerwienień i podrażnień.
DZIAŁANIE:
Żel skutecznie i delikatnie oczyszcza skórę całego ciała, a dzięki łagodnej formule, zgodnej z fizjologicznym pH skóry, nie narusza jej
równowagi hydrolipidowej. Specjalnie dobrana, bogata kompozycja składników aktywnych niweluje nieprzyjemne uczucie napięcia,
przynosząc ulgę silnie przesuszonej skórze, która szybko odzyskuje komfort i odpowiedni poziom nawilżenia. Formuła z jonami srebra,
cenionego za swoje właściwości antyseptyczne, powstrzymując rozwój bakterii, pozwala na codzienne utrzymanie wysokiego poziomu
higieny. Żel nie zawiera alkoholu i nie powoduje przesuszenia skóry. Zawarta w preparacie witamina B12, idealnie dopasowana do
potrzeb skóry dojrzałej z objawami suchości, wykazuje silne właściwości łagodzące. Zmniejsza uczucie swędzenia, niweluje
podrażnienia i zaczerwienienia skóry, wywołane zarówno czynnikami zewnętrznymi, jak i nadmiernym przesuszeniem. Formuła
wzbogacona w probiotyk, wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry. Żel, zawierający w swoim składzie olej awokado, dostarcza
przesuszonej skórze niezbędną dawkę witamin i minerałów, zapewniając jej właściwe odżywienie i regenerację oraz gładkość i
jedwabistość w dotyku.

Skład
200323 Składniki/Ingredients: Aqua (Water), Cocamidopropyl Betaine, Polyacrylate Crosspolymer-6, Coco-Glucoside, Betaine, Glycerin,
Polyglyceryl-4 Caprate, Panthenol, Allantoin, Ascorbic Acid, Cyanocobalamin, Silver (nano), Persea Gratissima (Avocado) Oil, Dicaprylyl
Ether, Lauryl Alcohol, Squalane, Hydroxyacetophenone, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin, T-
Butyl Alcohol, Maltodextrin, Lactobacillus Ferment, Glyceryl Behenate, Pentylene Glycol, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate,
Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol, Parfum (Fragrance).
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