Ápol és eltakar
avagy PANDHY’S™ JuveLine – Cure&Cover
Ásványi Sminkek problémás bôrre
Az ásványi dekorkozmetikumok Magyarországon is, ahogy a
világ minden táján, a natúr szépség-trendek egyik legnépszerûbbikeként hódít úgy a szakmai, mint a lakossági felhasználók
körében. Ártalmatlan gyengédsége, és az általa elérhetô természetes szépség útján nyeri az elkötelezett híveit.
Ismert tény, hogy a kizárólag természetes pigmentekbôl álló
porkészítmények, tökéletes fedést biztosítanak, szabadon hagyják ugyanakkor a bôrt lélegezni, élni. Tartósak, nem kenôdnek,
együtt élnek a bôrrel, és védelmet is nyújtanak a környezeti ártalmakkal, úgymint például a káros UV sugárzással szemben.
A CosMed Kft., mint az egyetlen magyar ásványi smink termékcsalád gyártója, idén tavasszal mutatja be az elsôsorban
problémás bôrre kínált alapozó és pirosító készítményeit.
A gyulladt, aknés bôr sminkelésétôl jellemzôen óva intik pacienseiket a szakemberek, az esetek nagy részében nem is ok
nélkül, hiszen a készítmények irritálóak, komedogének lehetnek, tovább rontva a bôr kondícióját.
Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy éppen a különbözô bôrproblémáktól szenvedôk esetében van igazán komoly igény arra,
hogy megoldást kínáljunk a permanens, vagy átmeneti esztétikai hibák elfedésére, anélkül, hogy ezzel irritáljuk a bôrt. Sôt,
ha lehet, ezúton is segítsük a gyógyulást, kiegészítsük a terápiát.
Az ásványi pigmentek erre a kettôs igényre kínálnak megoldást.
Az új, beszédes nevû, Cure & Color alapozó és pirosító porok
cinkoxidból készülnek. A cinkoxid gyulladáscsökkentô hatásánál
fogva régi ismerôs az aknés bôr kezelésében. Fontos, hogy természetes UV védelmet biztosít a fényelnyelés elvén, véd az UVA
és UVB sugaraktól, ezáltal a fotó pigmentáció veszélyétôl.

A Cure & Color termékekkel célozni kívánjuk a teenagereket is,
akik pont abban az életkorban kénytelenek elszenvedni kisebbnagyobb makulákat, amikor a legszebbek szeretnének lenni.
Bôrproblémájukat kezeljük, bôrüket a külsô hatásoktól védjük,
és mindezek mellett talán egy kicsit a lelküket is ápolhatjuk a
nehéz idôkben!
A termékekrôl további szakmai tájékoztatással, oktatással
és tanácsadással állunk rendelkezésre.

CosMed – PANDHY’S™
Tel.: +36 30 9060141
E-mail: info@pandhys.hu
www.pandhys.hu

