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ISIS PHARMA RUBORIL EXPERT 50+ KREM SKÓRA
NACZYNKO
 

Cena: 95,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

EKOPHARM

Opis produktu
 

ISIS PHARMA RUBORIL EXPERT 50+ KREM SKÓRA NACZYNKOWA
Pojemność: 40 ml

NOWA Formuła:

- tekstura kremu przystosowana dla ochrony UVA/UVB wrażliwej skóry,

doskonały jako podkład pod makijaż (delikatnie koloryzujący)

Wskazania: (terapia uzupełniająca)

skóra naczynkowa;

zaczerwienienie twarzy (rumień) objawiające się przekrwieniem skóry;

napadowe zaczerwienienie twarzy;

zmiany naczynkowe, (teleangiektazje)

trądzik różowaty pod postacią grudek i krost;
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Wyjątkowe połączenie składników aktywnych skutecznie przeciwdziała i niweluje symptomy rumienia, trądziku różowatego, pajączków
naczynkowych poprawiając kondycję i wygląd skóry. Krem wzmacnia, uszczelnia i udrażnia naczynka krwionośne, usprawniając
mikrokrążenie oraz zmniejszając stopień i powierzchnię zaczerwienienia skóry.

Działa kojąco i łagodząco intensywnie wspomagając regenerację naskórka przywracając skórze gładkość, elastyczność i odpowiedni
poziom nawilżenia.

Skład substancje, aktywne:

BiophytexTM - 2%

kompleks ekstraktów pochodzenia naturalnego:

Myszopłoch (Ruscus aculeatus) saponiny

Wąkrotka Azjatycka (Centella asiatica) saponiny

Nagietek (Calendula officinalis) flawonoidy

Kasztanowiec (Aesculus hippocastanum) saponiny

Lukrecja (Glycyrrhiza glabra) kwas glicyrytynowy

właściwości:

wzmacniające naczynka krwionośne

zmniejszające przepuszczalność naczynek włosowatych,

wzmacniające ścianki naczynek

poprawiające mikrocyrkulację

Długotrwały ogólny efekt kojąco łagodzący podrażnionej skóry,

redukcja zaczerwienienia, redukcja pajączków

ujednolicenie barwy skóry 

Gliceryna (2%) - działanie nawilżające

Kombinacja filtrów przeciwsłonecznych UVA/UVB:

(Titanium dioxide / Ethylhexyl methoxycinnamate / Methylene bis-benzotriazolyl tetramethylbutylphenol / Butyl
methoxydibenzoylmethane / Ethylhexyl salicylate / Diethylamino hydroxybenzoylhexyl benzoate / Ethylhexyl triazone)

(zawiera naturalny barwnik maskujący zaczerwienienie)

NIE zawiera: parabenów, phenoxyethanolu, isothiazolinonu, substancji zapachowych, hypoalergiczny

Sposób użycia: Aplikacja rano na oczyszczoną skórę wodą micelarną Aquaruboril lub Ruboril Lotion. W przypadku silnego
nasłonecznienia należy powtórzyć aplikację w ciągu dnia. Może być stosowany w połączeniu z Ruboril Expert Intense, M i S jako terapia
podczas nocy. Unikać kontaktu ze spojówkami.
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