CENTRUM TERMALNE URIAGE to słynne
uzdrowisko we Francji, którego historia
powstania sięga 1780 roku. Do tego
położonego w samym sercu Alp Francuskich
miejsca,
zaledwie
kwadrans
drogi
od
Grenoble,
corocznie
przybywa
4,5 tysiąca pacjentów. Podczas kuracji
dermatologicznych,
laryngologicznych
oraz reumatologicznych wykorzystywana jest
bogata w minerały i oligoelementy Woda
termalna Uriage, której źródło znajduje się u
stóp masywu górskiego Belladonne. Historia
unikalnych właściwości Wody termalnej Uriage
rozpoczęła się kilkaset lat temu i trwa do dzisiaj.
URIAGE HYSÉAC to linia dermokosmetyków przygotowana z myślą o potrzebach
i wymaganiach skóry tłustej i mieszanej ze skłonnością do trądziku. To produkty przeznaczone do
codziennej
pielęgnacji
skóry,
jej
oczyszczania
oraz
pielęgnacji
specjalistycznej.
Lekka konsystencja i różnorodność produktów pozwala na rozwiązanie różnych problemów skóry
tłustej i mieszanej:
nadmierne wydzielanie sebum – jego głównymi przyczynami są hormony i predyspozycje
genetyczne i objawia się tłustą, świecącą skórą oraz powiększonymi gruczołami łojowymi.
Może dotyczyć zarówno młodych, jak i starszych osób,
hiperkeratynizacja – jest jedną z głównych przyczyn zatykania porów. Na skórze występuje
w postaci czarnych i białych „główek”, w szczególności w okolicach nosa i brody. Efektem
hiperkeratynizacji jest trądzik zaskórnikowy,
proliferacja bakterii P.ACNES – gdy powodem powstania stanu zapalnego są bakterie uwięzione w
gruczole łojowym. Prowadzi to do powstania, często ciężkiego do zwalczenia, trądziku zapalnego.

URIAGE
HYSÉAC FLUID PRZECIWSŁONECZNY
SPF50+
BARDZO WYSOKA OCHRONA PRZECIWSŁONECZNA
DOSKONAŁY PO ZABIEGACH DERMATOLOGICZNYCH
CENA: 62 ZŁ, POJEMNOŚĆ: 50 ML

Fluid przeciwsłoneczny URIAGE HYSÉAC SPF50+ to produkt stworzony z myślą o bardzo wysokiej
ochronie przeciwsłonecznej oraz pielęgnacji skóry tłustej i mieszanej. Zawiera organiczne filtry
przeciwsłoneczne oraz ekstrakt z lukrecji regulujący wydzielanie sebum. Dodatkowo zawarty
w formule fluidu TLR2-Regul Complex łagodzi stany zapalne skóry, matuje oraz zapewnia właściwy
poziom jej nawilżenia. URIAGE HYSÉAC FLUID PRZECIWSŁONECZNY SPF50+ to produkt odporny
na wodę i pot, który stanowi idealne uzupełnienie letniej pielęgnacji.
Nie pozostawia na skórze tłustej powłoki i nie powoduje powstawania zaskórników.
WIĘCEJ INFORMACJI: AGENCJA PR PLATINIUM CAST
NATALIA WARANKA NATALIA.WARANKA@PLATINIUMCAST.PL, 694 708 030

