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A-DERMA PHYS-AC Żel Do Mycia, 200 ml
 

Cena: 39,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml

Postać żel

Producent PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE
POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest A-DERMA PHYS-AC Żel Do Mycia i w jakim celu się go stosuje?

A-DERMA PHYS-AC Żel Do Mycia oczyszcza i zmywa makijaż twarzy i oczu. Zmywa makijaż wodoodporny. Opracowana specjalnie z
myślą o skórze ze skłonnością do trądziku. Nie wysusza skóry, oczyszcza i odświeża. Ultrapłynna, lekko pienista konsystencja, która
szybko się spłukuje. Uzyskanie miękkiej, świeżej, matowej skóry, która nie jest przesuszona. Produkt nie zawiera mydła, ponieważ skóra
ze skłonnością do trądziku jest zaburzona, a mydło dodatkowo zaburzyłoby jej równowagę.

Formuła
Nawilżająco/oczyszczająca konsystencja micelarna z micelami w 100% roślinnymi, które zawierają kompensujące składniki nawilżające,
by zapobiegać wysuszaniu skóry. O delikatnym zapachu białej herbaty i mimozy.

Dla kogo?
Dorośli i młodzież. Dla skóry ze skłonnością do trądziku doj codziennego oczyszczania.

Badania
Skóra oczyszczona 98%*; Delikatnie oczyszcza 100%*

* % zadowolenia natychmiast po zastosowaniu. Kontrolowane dermatologicznie badanie kliniczne na 42 pacjentach z trądzikiem.

Składniki aktywne Żelu Do Mycia A-DERMA PHYS-AC:

Owies dermatologiczny Rhealba - Jest sercem produktów A-DERMA. To wyjątkowy składnik aktywny, który przywraca
równowagę, koi i naprawia delikatną, podrażnioną skórę. Rhealba Oat, DERMAtologiczny Owies, przywraca równowagę, łagodzi i
naprawia delikatną skórę. Jego potrójna skuteczność w połączeniu z optymalną tolerancją ucementowała jego pozycję jako go
wyjątkowego i ekskluzywnego składnika aktywnego, a także uczyniła go znakiem rozpoznawczym produktów A-DERMA. 30 lat
doświadczenia i ponad 50 badań na ponad 20 000 podmiotach sprawiły, że wyznacza on standard ochrony i pielęgnacji
delikatnej skóry oraz może być standardowym produktem pielęgnacyjnym dla każdej rodziny, ponieważ każdy z nas w pewnym
momencie swojego życia doświadczy delikatnej skóry. Rhealba Oat jest produkowany lokalnie w ściśle kontrolowanych
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warunkach; od zbiorów po gotowe produkty, A-DERMA nie pozostawia nic przypadkowi, proces produkcyjny jest sprawdzany, aż
w 27 punktach kontrolnych! W rezultacie, Owies Rhealba zyskał poparcie badaczy dzięki standaryzowanemu stężeniu
cząsteczek przeciwdziałających podrażnieniom oraz bogactwu aktywnych składników naprawczych i przywracających
równowagę.
Kwas glicyretynowy - pozyskiwany z korzenia lukrecji wykazuje szereg dobroczynnych właściwości dla skóry zarówno
problemowej jak i wrażliwej. Ma on działanie antyoksydacyjne, przeciwzapalne, antyobrzękowe, łagodzące, przeciwbakteryjne.
Przyspiesza gojenie oraz wyrównuje koloryt skóry: rozjaśnia zaczerwienienia i przebarwienia Dodatkowo działa antyalergicznie,
dzięki czemu zmniejsza oznaki uczulenia. Kwas glicyretynowy reguluje również wydzielanie sebum i działa przeciwtrądzikowo.
Oleinian Glicerylu - wnika w warstwę rogową naskórka i poprawia elastyczność skóry. Stosowany w płynach do mycia składnik
ten zmniejsza szorstkość skóry spowodowaną działaniem środków powierzchniowo czynnych. Ma on właściwości
emoliencyjne, dzięki czemu zapobiega utracie wody ze skóry.
Tokoferol - jest skutecznym przeciwutleniaczem, który zwalczając wolne rodniki hamuje procesy starzenia się wywołane np.
promieniowaniem UV. Ponadto zapobiegaj on utlenianiu się cennych składników tłuszczowych zawartych w kosmetykach.
Kwas Glutaminowy - jest aminokwasem, który ma właściwości kondycjonujące skórę. Tworzy na powierzchni skóry film
ochronny, który chroni przed utratą wody. Wpływa to na odpowiednie jej nawilżenie i wygładzenie. Kwas glutaminowy może być
stosowany jako regulator pH. Jako humektant posiada zdolność wiązania wilgoci z otoczenia i zatrzymywania jej na powierzchni
skóry, co wspomaga naprawę jej bariery.

Jak stosować A-DERMA PHYS-AC Żel Do Mycia:

Sposób użycia:

Stosować rano i/lub wieczorem na twarz i oczy przy użyciu płatka kosmetycznego, następnie pozostawić do wyschnięcia.

Co zawiera A-DERMA PHYS-AC Żel Do Mycia:

Skład:

WATER (AQUA), SODIUM COCOAMPHOACETATE, SODIUM COCOYL GLUTAMATE, PEG-120 METHYL GLUCOSE DIOLEATE, SODIUM
CHLORIDE,AVENA SATIVA (OAT) LEAF/STEM EXTRACT (AVENA SATIVA LEAF/STEM EXTRACT),CAPRYLYL GLYCOL,CETEARETH-60
MYRISTYL, GLYCOL CITRIC ACID, COCO-GLUCOSIDE, FRAGRANCE (PARFUM), GLUTAMIC ACID,GLYCERYL OLEATE. GLYCYRRHETINIC
ACID,GREEN 5 (CI 61570), HYDROGENATED PALM GLYCERIDES CITRATE,PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, PROPYLENE GLYCOL,
SODIUM BENZOATE, TOCOPHEROL.
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