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DermaQuest Terapeutyczny podkład kryjący SPF 30 odcień 4N
kod produktu: 20074
kategoria: SKŁADNIKI AKTYWNE > Peptydy

Producent: DermaQuest
278,00 zł
Kod QR:

DermaQuest Mineral Foundation SPF 30

Terapeutyczny podkład kryjący SPF 30
odcień 4N
Opakowanie: 30 ml
Linia: DermaMinerals
Mineralny podkład w kremie, pozwalający skórze swobodnie oddychać.
Terapeutyczny podkład kryjący SPF 30 to płynny podkład wielozadaniowy. Dzięki silnie
skoncentrowanym pigmentom mineralnym podkład doskonale wyrównuje koloryt skóry i ukrywa
jej niedoskonałości. Formuła bogata w substancje nawilżające jak kwas hialuronowy, ekstrakt z
alg i aloesu
zapewnia optymalny poziom nawilżenia, przez co skóra jest niezwykle wygładzona i jedwabista w
dotyku. Właściwości terapeutyczne podkładu zostały osiągnięte poprzez wprowadzenie
substancji uzupełniających cement międzykomórkowy naskórka oraz przyspieszających jego
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regenerację. W formule zastosowano filtry przeciwsłoneczne o współczynniku SPF30 oraz silne
antyoksydanty, aby w pełni chronić skórę przed fotostarzeniem, przebarwieniami i rozszerzonymi
naczynkami. Synergiczne działanie antyoksydantów chroni podkład przed utlenianiem się, dzięki
czemu nie zmienia on koloru po kontakcie ze skórą. Beztłuszczowa konsystencja zapewnia
komfort i jest polecana dla każdego typu skóry, również dla skór wrażliwych, podrażnionych, w
przebiegu trądziku różowatego i pospolitego. Rekomendowany po inwazyjnych zabiegach
estetycznych, jak eksfoliacja, mezoterapia i laseroterapia.
Nie zawiera parabenów, substancji zapachowych, syntetycznych barwników oraz
komedogennego talku.
SKŁADNIKI AKTYWNE:
- Kompleks EpiRepair™
- Fosfolipidy
- Witamina E
- Ekstrakt z drzewa sandałowego
- Kwas hialuronowy
- Ekstrakt z drożdży
- Proteiny,
- Ekstrakt z alg
- Ekstrakt z czarnej herbaty
- Ekstrakt Centella Asiatica
- Lipofilowa forma witaminy C
- Ekstrakt z aloesu
- Tlenek cynku 4,4 %
- Dwutlenek tytan 5,5%
STOSOWANIE:
Nałóż podkład na twarz za pomocą dłoni, pędzla lub gąbeczki.
Jeżeli skóra posmarowana dermokosmetykiem nie miała styczności z wodą, potem lub nie była
wycierana, makijaż pozostaje na skórze 8 godzin, zapewniając wysoką ochronę fotoprotekcyjną.
KORZYŚCI:
- Idealnie kryje niedoskonałości skóry
- Przyspiesza regenerację i łagodzi podrażnioną skórę
- Aktywniezapobiega fotostarzeniu się skóry
- Matuje skórę utrzymując optymalny poziom nawilżenia
- Chroni skórę przed szkodliwym promieniowaniem UV
- Przyspiesza regenerację skóry po inwazyjnych zabiegach estetycznych
- Chroni skórę przed powstawaniem przebarwień i rumieniem
- Naturalne składniki aktywne zapewniają bezpieczeństwo najbardziej wymagającej skórze
- Zawartość antyoksydacyjnych witamin wzmacnia skórę i zapobiega utlenianiu się pudru
- Nie zatyka ujść gruczołów łojowych
- Może być stosowany na skórę zmienioną chorobowo
- Bez parabenów, substancji zapachowych i talku.

Linia DermaQuest
Dermaminerals:
Terapeutyczny
podkład kryjący SPF 30
Odcienie: 1W 2W 3N 3W 4N
Peptydowo-mineralny
puder sypki SPF 20
Odcienie: 2W 3N 3W 4N
Peptydowo-mineralny
puder prasowany SPF 15
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Odcienie: 1W 2W 3N 3W 4N
Peptydowo-mineralny puder matujący SPF 30
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