Informacje o produkcie
Utworzono 13-11-2018

10 x 3ml AMPUŁKA NAWILŻAJĄCO – ODŻYWCZA Syis
Cena :
59,99 zł

54,99 zł
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Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji

NAWILŻAJĄCO – ODŻYWCZA 3ml
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AMPUŁKA
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Przeznaczona do skóry
przesuszonej,ściągniętej,
wymagającej nawilżenia, odżywienia i wygładzenia
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Dzięki zawartości pantenolu ampułki skutecznie łagodzą wszelkie zmiany i przyspieszają regenerację
uszkodzonego naskórka. Kolagen wraz z kwasem hialuronowym i proteinami mlecznymi odpowiadają za
odpowiednie nawilżenie skóry, wzmacniają warstwę hydrolipidową i wspomagają NMF - Naturalny Czynnik
Nawilżający. Skóra staje się elastyczna i promienna. Cera odpowienio nawilżona i odżywiona dużo lepiej
przyswaja substancje odżywcze.

Substancje aktywne:
Soluble Collagen
Kolagen odpowiada za utrzymanie odpowiedniego stopnia nawilżenia skóry, poprawia jej elastyczność oraz
jędnrność. Zatrzymuje zarówno substancje hydrofilowe jak i lipofilowe. W ten sposób obniżona zostaje
TEWL (transepidermalna utrata wody). Jego rozbite cząsteczki wnikają w głąb skóry, gdzie stają się
materiałem budulcowym naturalnego kolagenu. Kolagen niweluje oznaki starzenia się skóry, uelastycznia i
wygładza skórę.
Hydrolyzed Milk Protein
Hydrolizat protein mlecznych bogaty w kwas asparaginowy i glutaminowy. Ma skuteczne działanie
nawilżające i zmiękczające. Zatrzymuje wodę w skórze zapobiegając nadmiernemu przesuszaniu. Wzmacnia
warstwę hydrolipidową naskórka.
Panthenol
Pantenol, prowitamina B5. Witamina B znajduje się w każdej żywej komórce skóry i włosów. Ma działanie
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przeciwzapalne i antybakteryjne, przyspiesza procesy regeneracji naskórka. Nadaje skórze uczucie
gładkości. Jest to składnik o działaniu gojącym, łagodzącym podrażnienia i nawilżającym. Łatwo wnika w
głąb skóry, zmniejsza utratę wody przez naskórek i skutecznie nawilża skórę, nadając jej miękkość i
elastyczność. Pomocny przy gojeniu ran i drobnych uszkodzeń skóry oraz leczeniu blizn.

Sodium Hyaluronate
Kwas hialuronowy to natualnie występujący składnik w organiźmie. Zwiększa elastyczność tkanek (naskórka,
włókien kolagenowych i elastynowych). Pobudza regenerację nabłonków, i skóry właściwej. Spadek ilości
kwasu hialuronowego jest jedną z przyczyn wysuszania i marszczenia się skóry. Jego unikalną właściwością
jest wysoka zdolność wiązania i zatrzymywania wody. Dobrze nawodniony naskórek staje się gładki, jędrny,
elastyczny i zwiększa przenikanie substancji czynnych w głąb skóry.
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Sposób użycia:
Ampułki przeznaczone są do zabiegów z użyciem dermarollera, do sonoforezy, ultradźwięków, mezoterapii
bezigłowej i do stosowania zewnętrznie na skórę w pielęgnacji domowej.
Aplikować na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu.

