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PURAN FORMULA+
BB CREAM SPF 15

PURAN FORMULA
BB CREAM SPF 15
ZAJISTÍ PROBLEMATICKÉ PLETI ZDRAVÝ ČISTÝ VZHLED
BB krém s ochranným faktorem 15 má jako všechny BB produkty mnohočetný ošetřující a
zkrášlující efekt. Je určen pro nečistou, problematickou pleť. Úspěšně bojuje proti pupínkům,
komedonům, zánětům, zarudnutím i rozšířeným pórům a zmatňuje povrch pokožky. BB krém pokryje
povrch pleti jemnou, skoro neviditelnou korekční vrstvou, která zakryje drobné nedostatky, koriguje
známky únavy a dodá pleti jemný přirozený tón a sjednocený vzhled. Pokožka nevypadá
nalíčeně a přesto je dokonale jednotná, téměř bezchybná a svěží.
BB krém je adekvátní náhradou za běžný denní make-up.

Účinky PURAN FORMULA BB krému:
koriguje pleť
zakrývá nedostatky
zmatňuje povrch pokožky
reguluje tvorbu kožního mazu
hydratuje
zvláčňuje pleť
urychluje hojení zánětů, pupínků, komedonů
zjemňuje rozšířené póry
předchází vzniku zánětů pleti
mírní podráždění a přecitlivělost
stimuluje jednotlivé funkce pleti
posiluje obnovu buněk pokožky
dodá důležitou oxidativní ochranu
sjednotí strukturu pleti
chrání proti škodlivým UV paprskům
Dvě barevné varianty PURAN FORMULA BB krému:
01 Sand (přirozený pískový odstín), 02 Honey (jemný medový odstín)
Hlavní účinné látky:
Bioaktivní Puran komplex, složený z látky BioEcolia® a z panthenolu, podporuje přirozenou
bakteriální flóru pokožky a zabraňuje šíření škodlivých bakterií, které jsou považovány za původce
zánětů a nečistot pleti. Posiluje ochranný kyselý plášť pokožky, výrazně urychluje hojení zánětlivých
procesů a předchází jejich dalšímu vzniku. Podpoří dělení kožních buněk a léčivé procesy pokožky.
Optimalizuje hladinu hydratace a také chrání pleť proti podráždění.
Olej z jader meruněk zjemní povrch pleti, dodá výživu a učiní pokožku sametově hebkou.
Vitamín E poskytuje pleti antioxidační ochranu, zvýší obsah vlhkosti a oddálí předčasné stárnutí.
Ochranný faktor (Sun Protection Factor – SPF) je velmi důležitý po celý rok proti předčasnému
stárnutí pokožky. UV paprsky jsou pleti škodlivé, i když sluneční záření není intenzivní a to i v případě,
když je zataženo nebo prší. Působí jako ochranný štít mezi pokožkou a slunečními paprsky.
Použití:
Nanést jako finální produkt rovnoměrně na pokožku. BB krém nahrazuje funkci make-upu.
Vysvětlení k ikonám:
dermatologicky testováno
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