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DermaQuest Essentials SheerZinClear SPF30 Tinted
Nude
kod produktu: 202511
kategoria: WSKAZANIA > Skóra podrażniona

Producent: DermaQuest
235,00 zł
Kod QR:

DermaQuest ZinClear SPF30 Tinted-Nude

Terapeutyczny krem BB z cynkiem SPF 30
Opakowanie: 57 ml
pH – 6.0
Linia: Essentials

Terapeutyczny krem z tlenkiem cynku [18.6%] wykazuje działanie wielopłaszczyznowe. Tlenek
cynku dzięki swoim właściwościom kojącym i przyspieszającym regenerację, doskonale sprawdza
się w terapii skóry alergicznej i wrażliwej. Przy regularnym stosowaniu ogranicza łojotok,
błyszczenie się skóry i powstawanie niedoskonałości, dlatego jest niezbędnym produktem
terapeutycznym dla skóry w przebiegu trądziku pospolitego i różowatego. Wyjątkowe połączenie
filtrów mineralnych chroni skórę przed szkodliwym promieniowaniem UVA i UVB, dzięki czemu
niweluje ryzyko powstania przebarwień posłonecznych i pozapalnych. Kosmeceutyk wykazuje
silne działanie antyoksydacyjne poprzez zastosowanie witaminy C i E, które hamują szkodliwe
dla skóry reakcje inicjowane przez słońce. Zalecany po inwazyjnych zabiegach estetycznych jak
peelingi, mikrodermabrazja oraz laser. Jest bezpieczny w stosowaniu również przez kobiety w
ciąży i w okresie laktacji. Krem BB nie nadaje koloru jak podkład, lecz naturalnie wyrównuje
koloryt, a skóra wygląda na delikatnie muśniętą słońcem.
SUBSTANCJE CZYNNE BIOLOGICZNIE:
• Tlenek cynku [18.6%] - filtr mineralny
• Ekstrakt z owoców daktyla
• Witamina E
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• Witamina C
*TECHNOLIGIA LIPOSOMÓW
KORZYŚCI:
• Zapewnia optymalną ochronę przed promieniowaniem UVA i UVB
• Koi i łagodzi podrażnienia
• Przyspiesza regenerację i gojenie się skóry
• Łagodzi zmiany trądzikowe w trądziku pospolitym i różowatym
• Przy regularnym stosowaniu ogranicza łojotok i błyszczenie się skóry
• Zapobiega powstawaniu przebarwień
• Aplikacja jest gładka i jedwabista, bez efektu „bielenia” skóry
• Nie jest komedogenny
• Bezpieczny dla kobiet w ciąży i w okresie laktacji
• Zaawansowana technologia liposomów pozwala na działanie składników aktywnych w
głębszych warstwach skóry
• Bez parabenów i substancji zapachowych
STOSOWANIE:
Preparat do stosowania na dzień. Krem nałóż na skórę i delikatnie wmasuj. Aplikacja jest gładka i
jedwabista w dotyku. Jeżeli skóra posmarowana kosmeceutykiem nie miała styczności z wodą,
potem lub nie była wycierana preparat chroni przez 8 godzin. Przy dłuższej ekspozycji na
promieniowanie UV sugerowane jest powtarzanie aplikacji z powodu pocenia się skóry.
Bezpieczny po inwazyjnych zabiegach estetycznych oraz w okresie ciąży i laktacji. W celu
profilaktyki fotostarzenia się skóry, krem powinien być stosowany codziennie niezależnie od pory
roku.

strona: 2/2
http://www.sklep.bio-med.pl/dermaquest-essentials-sheerzinclear-spf30-tinted-nude.html

