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SVR TOPIALYSE PALPEBRAL KREM DO POWIEK 15ml
 

Cena: 59,98 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

SVR

Opis produktu
 

SVR Topialyse Palpebral Creme kojący krem na podrażnione powieki o działaniu
przeciwświądowym - 15 ml
Wskazania:

Do wrażliwej, suchej, podrażnionej skóry powiek i konturu oka.
Do skóry nadwrażliwej i polialergicznej.
Skóra ze zmianami atopowymi, nadmiernie wysuszona.
Podrażnienia o różnym pochodzeniu, uczulenia (pyłki roślin, po zastosowaniu kosmetyków), świąd.
Od 3 roku życia.

Działanie:

Intensywnie koi podrażnioną, suchą skórę powiek.
Przynosi natychmiastową ulgę w przypadku świądu.
 Redukuje zaczerwienienia. 
Odbudowuje warstwę lipidową oraz wzmacnia barierę ochronną skóry chroniąc ją przed agresywnymi czynnikami
środowiskowymi.
Zapewnia 24 godz. nawilżenie.
 Długotrwale przywraca komfort.
Krem łagodzi, regeneruje i chroni skórę powiek.
Niweluje przesuszenie skóry powiek.
 Ogranicza świąd.
 Zapobiega nadkażeniom bakteryjnym.
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Składniki aktywne:

Receptura rekomendowana przez dermatologów do pielęgnacji nadwrażliwej skóry okolic oczu zawiera 20% odżywczego kompleksu o
działaniu kojącym i przeciwświądowym:

Pochodna kwasu glicyryzynowego (lukrecjowego) - redukuje świąd, łagodzi i koi podrażnienia
Olej bawełniany - źródło kwasów omega 3, 6 i 9, które uzupełniają lipidy w skórze i odbudowują barierę ochronną skóry
Kwas hialuronowy o wysokiej masie cząsteczkowej - ujędrnia skórę, wygładza zmarszczki i drobne linie, tworzy na skórze
ochronny film zabezpieczający przed alergizującymi czynnikami zewnętrznymi.

Klienci stosujący krem doceniają go za:

Świetna ochrona i szybki efekt działania.
Krem bardzo lekki, dobrze się rozprowadza.
Produkt bardzo wydajny.
Ukojenie dla wysuszonej i podrażnionej skóry powiek.
Jednoczenie krem uelastycznia skórę i sprawia, że jest bardziej napięta

Stosowanie:

Stosować rano i/lub wieczorem na skórę powiek i okolic oczu.

Ważne:

Delikatna, kremowa konsystencja zawiera wysokie stężenia dermatologicznych składników aktywnych, w 90% pochodzenia
naturalnego.
Przebadany pod kontrolą dermatologiczną i okulistyczną.
Bezpieczny dla osób stosujących szkła kontaktowe.
Hipoalergiczny.
Nie zawiera substancji zapachowych.

Producent: SVR FRANCJA, La Tremblaie, Le Plessis-Pâté
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