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NIVEROSIN Krem piel.sk.naczynk. 50 g
 

Cena: 32,56 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 50 g

Postać -

Producent/
Dystrybutor

AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Aqua, Isopropyl Palmitate, Caprylic/Capric Triglyceride, Propylene Glycol, Glyceryl Stearate, Diosmine, Glycerin, Alcohol Denat.,/
Ruscus Aculeatus Root Extract/ Sodium Laureth Sulfate, Cetyl Alcohol, Propylene Glycol/ Aesculus Hippocastanum Extract Glyceryl
Stearate Citrate, Phenoxyethanol/ Caprylyl Glycol, Panthenol, Polyacrylamide/ Hydrogenated Polydecene/ Laureth-7,
Hydroxyethylcellulose, Parfum/ D-limonene/ Linalool/ Butylphenyl Methylpropional/ Alpga-Isomethyl ionone, Hesperidin.  Działanie Krem
Niverosin przyczynia się do poprawy stanu i wyglądu skóry dotkniętej defektami dermokosmetycznymi takimi jak miejscowe
przebarwienia, zasinienia lub zaczerwieniania spowodowane osłabieniem ścian niewielkich naczyń krwionośnych występujących tuż pod
naskórkiem. Systematyczna pielęgnacja naczynkowej skóry za pomocą kremu Niverosin wspomaga utrzymanie jej prawidłowych funkcji
fizjologicznych oraz zachowanie odpowiedniego napięcia i elastyczności naczyń występujących w powierzchniowych warstwach skóry.
Dzięki temu Niverosin zmniejsza widoczność tzw. "pajączków" oraz chroni skórę przed ich powstawaniem. Delikatny masaż skóry z
użyciem kremu, wywiera korzystny wpływ na powierzchniową mikrocyrkulację skóry, przywracając jej równomierny koloryt i zdrowy
wygląd. Składniki flawonoidowe: diosmina i hesperydyna wykazują działanie wzmacniające i ochronne na ścianki powierzchniowych
naczynek krwionośnych. Wyciąg z kasztanowca dodatkowo wspomaga redukcję miejscowego zaczerwieniania skóry. Wyciąg z
ruszczyka, którym wzbogacono formułę kremu, zawiera ruskogeninę, zwiększającą odporność naczynek na pękanie i działanie
czynników zewnętrznych. Dodatkowe działanie nawilżające kremu dzięki zawartości D-pantenolu prowadzi do złagodzenia podrażnień
delikatnej skóry, zapobiegając jej wysuszeniu i stymulując jej naturalną regenerację. Likwiduje wrażenie ściągnięcia skóry, zapewniając
odczucie komfortu.  Wskazania Skóra naczynkowa.  Dawkowanie Delikatnie wmasować niewielką ilość kremu w skórę dotkniętą
problemami naczynkowymi. Preparat należy stosować dwa razy dziennie lub w zależności od indywidualnych potrzeb. Krem
przeznaczony jest do pielęgnacji skóry całego ciała, również grubszych partii skóry z problemami naczynkowymi np. skóry nóg.  
Przeciwwskazania Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.  
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