Informacje o produkcie
Utworzono 22-10-2018

3x 10ml ampułka antycellulitowa Syis
Cena :
39,00 zł
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Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji
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AMPUŁKA ANTYCELLULITOWA Z KOFEINĄ I TEOFILINĄ
3x 10ml
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Ampułki przeznaczone do pielęgnacji obszarów ciała, które utraciły
jędrność, bądź na których pojawił się cellulit. Poprawiają
mikrokrążenie oraz wytrzymałość naczyń krwionośnych. Zawarte w
ampułce ekstrakty roślinne doskonale przyspieszają proces spalania
tkanki tłuszczowej oraz zwiększają aktywność enzymów rozkładających
tłuszcze.
Wykazują właściwości drenujące i przyspieszają metabolizm.
Skóra staje się elastyczna, sprężysta i gładka.
Substancje aktywne:

Centella Asiatica Extract
Ekstrakt z Wąkrotki azjatyckiej pobudza fibroblasty do syntezy kolagenu i elastyny. Stymuluje odnowę komórkową,
poprawia krązenie i wzmacnia naczynia krwionośne. Uelastycznia skórę i ujędrnia. Przeciwdziała powstawaniu cellulitu
i zmniejsza istniejący.
Citrus Aurantium Amara Flower Extract
Ekstrakt z kwiatów gorzkiej pomarańczy szerzej znany jako olejek neroli. Zmniejsza zaczerwienienia, łagodzi,
uszczelnia naczynia krwionośne i przyspiesza krążenie. Dzięki obecności bioflawonoidów działa również
antyoksydacyjnie. Ekstrakt z kwiatu gorzkiej pomarańczy ma właściwości odmładzające, napinające i odżywcze. Pomaga
likwidować rozstępy i wspomaga spalanie tkanki tłuszczowej.

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.
Wygenerowano w programie www.oscGold.com

Theophylline
Teofilina występuje w ziarnach kakao i w liściach herbaty. Działa wyszczuplająco i detoksykująco. Pobudza krążenie
oraz zapobiega nadmiernemu odkładaniu się tkanki tłuszczowej. Świetnie wspomaga kuracje antycellulitową.
Caffeina
Kofeina najbardziej rozpoznawalna substancja aktywna w walce z cellulitem. Dobrze wpływa na skórę zwiotczałą i
pozbawioną jędrności. Pobudza krążenie, zapobiega obrzękom i świetnie działa wyszczuplającao
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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.

