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DermaClear Pads Dermaquest
- Seboregulujący domowy
peeling chemiczny - 85 g
Cena

156,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

d-quest_13

Producent

Dermaquest

Opis produktu
DermaClear Pads Dermaquest - Seboregulujący domowy peeling chemiczny - 85 g
Właściwości i zastosowanie
Seboregulujący domowy peeling chemiczny w formie płatków eksfoliacyjnych rekomendowany jest dla skóry z
problemem zaskórników, krostek, grudek i przebarwień. Zawiera kwas salicylowy [2%], który penetrując skórę,
również przez warstwę lipidową, pozbawia ją zaskórników, odblokowuje ujścia gruczołów łojowych oraz usuwa
nadmiar sebum. Dodatkowe zastosowanie kwasu glikolowego [5%], przyspiesza keratynizację naskórka i działa
odmładzająco. Płatki zawierają olejek z liści drzewa herbacianego [1,5%] o silnych właściwościach
bakteriobójczych i seboregulujących.
Regularne używanie DermaClear Pads znacząco ogranicza łojotok i powstawanie krostek, grudek, zaskórników,
ropnych stanów zapalnych oraz wpływa na zwężenie porów. Dermokosmetyk polecany szczególnie osobom ze
skórą tłustą, zanieczyszczoną oraz w przebiegu trądziku. Może być stosowany w okresie letnim, pod warunkiem
stosowania ochronnych kremów z filtrem.
Składniki aktywne
Kwas salicylowy [2%] - Kwas glikolowy [5%]
Olejek z liści drzewa herbacianego [1,5%]
Ekstrakt z aloesu [1%]
Alantoina [1%]

Korzyści
Ogranicza łojotok i powstawanie zmian trądzikowych
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Działa antybakteryjnie i seboregulująco
Działa keratolitycznie
Zmniejsza pory i odblokowuje je
Wpływa na zwiększenie ilości przenikanych substancji aktywnych aplikowanych po oczyszczeniu
Bez parabenów oraz substancji zapachowych

Stosowanie
Produkt do stosowania na noc po wykonaniu demakijażu: 2 do 3 razy w tygodniu, jako preparat eksfoliacyjny. Po otworzeniu
słoiczka należy zerwać srebrną membranę. Wyjmij płatek ze słoiczka i przetrzyj nim skórę, unikając okolic oczu. Po aplikacji
odczuwalne jest szczypanie i pieczenie, nie zmywaj preparatu. Po ustaniu pieczenia nałóż krem lub serum nawilżające z linii
Essentials.
Stosowanie z innymi preparatami na bazie kwasu salicylowego może powodować suchość skóry i widoczne złuszczanie.

Produkt dostępny jest w opakowaniu 85 g / pH – 3.25
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