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ERIS PH A Opti-Sensilium Krem duoaktywny pod oczy 15 ml
 

Cena: 49,39 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 15 ml (tuba)

Postać -

Producent LAB.KOSM.DR IRENA ERIS S.A.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Krem do codziennej pielęgnacji dojrzałej, nadwrażliwej i podatnej na alergię skóry wokół oczu.

Działanie: 
Krem działa dwukierunkowo - wyraźnie wygładza zmarszczki oraz dogłębnie odżywia zmęczoną skórę wokół oczu. Aktywne połączenie
innowacyjnego peptydu oraz witaminy E stymuluje syntezę kolagenu i elastyny, wzmacniając strukturę skóry i przywracając jej utraconą
jędrność. Optymalnie dobrana dawka szlachetnych olejów (z babassu, passiflory i ryżu) intensywnie nawilża i odżywia skórę, tworząc
jednocześnie barierę zabezpieczającą przed wysuszeniem i niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. ZAAWANSOWANE
NAUKOWO, INNOWACYJNE FORMUŁY IMMUNO-PREBIOTIC oraz LEUKINE-BARRIER ukierunkowane są na regulację systemu
immunologicznego skóry i łagodzenie podrażnień. Stymulują wzrost ochronnej, fizjologicznej mikroflory naskórka, zmniejszając
nadwrażliwość skóry. Aktywnie zapobiegają podrażnieniom, zaczerwienieniom, świądowi oraz pieczeniu, wpływając na zdrowy wygląd i
stan skóry.

Sposób użycia: 
Rozprowadzić krem na oczyszczonej skórze wokół oczu, uważając aby nie wprowadzić preparatu do worka spojówkowego. Stosować
codziennie rano i wieczorem. Idealnie nadaje się pod makĳaż.

Składniki aktywne:
• FORMUŁA IMMUNO- PREBIOTIC - formuła łagodząca podrażnienia i zmniejszająca nadwrażliwość skóry.
• Leukine-Barrier formula - formuła ukierunkowana na regulację systemu immunologicznego skóry i łagodzenie podrażnień.
• Peptyd - stymuluje syntezę białka redukując widoczność zmarszczek i istniejących już wgłębień skórnych oraz opóźnia proces
starzenia się skóry. Wykazuje właściwości regeneracyjne, przywracając skórze napięcie i jędrność.
• Passiflora - koi i łagodzi podrażnienia oraz niweluje negatywny wpływ na skórę niekorzystnych czynników zewnętrznych
(zanieczyszczenia, środowisko, stres, zmęczenie).
• Olej z Babassu - olej z nasion Babassu o silnym działaniu nawilżającym oraz zmiękczającym skórę.
• Olej z ryżu - pełni funkcje ochronne, pomagając skórze przywrócić jej prawidłową równowagę. Bogaty we właściwości nawilżające oraz
nawilżające skórę.
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