Informacje o produkcie
Utworzono 17-07-2018

30ml Ampułka normalizującaSyis 10x 3ml
Cena :
59,00 zł
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Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji
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AMPUŁKI NORMALIZUJĄCE
Przeznaczone do cery ze skłonnością do przetłuszczania, trądzikowej oraz wymagającej wyciszenia i złagodzenia istniejących stanów zapalnych. Nadają się
również do cery delikatnej, podrażnionej i wrażliwej. Ampułki redukują nadmierne wydzielanie sebum, zmniejszają zaczerwienienia, uszczelniają naczynka i
działają antyoksydacyjnie.

Substancje aktywne:
Citrus Aurantium Amara (Orange) Flower Water
Wygenerowano w programie www.oscGold.com

Ekstrakt z kwiatów gorzkiej pomarańczy szerzej znany jako olejek neroli. Działa antybakteryjnie i ściągająco, reguluje pracę gruczołów łojowych i
wydzielanie sebum. Zmniejsza zaczerwienienia, łagodzi, uszczelnia naczynia krwionośne i przyspiesza krążenie. Dzięki obecności bioflawonoidów działa
również antyoksydacyjnie. Wspomaga walkę z przedwczesnymi zmarszczkami.
Serenoa Serrulata Fruit Extract
Ekstrakt pozyskiwany z palmy Sabałowej widocznie zmniejsza obrzęki oraz wydzielanie sebum, łagodzi stany zapalne i pomaga w walce ze zmianami
trądzikowymi.
ZINC PCA
Pirolidynokarboksylan cynku pomaga w zwalczaniu przyczyn infekcji bakteryjnych, działa ściągająco, hamuje rozwój zmian trądzikowych. Łagodzi widoczne
objawy zmęczenia i stany zapalne, poprawia tonację skóry oraz reguluje aktywność gruczołów łojowych.
Niacinamide
Witamina PP/B3 poprawia ukrwienie skóry, stymuluje syntezę kolagenu w dojrzałych fibroblastach, spłyca drobne zmarszczki, uelastycznia skórę
uszkodzoną promieniowaniem UV. Jest silnym antyoksydantem, zapobiega procesowi fotostarzenia. Niacinamid odbudowuje naturalną barierę ochronną
zwiększając syntezę ceramidów, kwasów tłuszczowych i cholesterolu w przestrzeni międzykomórkowej, zwiększa nawilżenie i odżywia skórę. Zmniejsza
przebarwienia, wykazuje działanie przeciwtrądzikowe.
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Panthenol
Pantenol, prowitamina B5. Witamina B znajduje się w każdej żywej komórce skóry i włosów. Ma działanie 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.
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Tocopheryl Acetate
Witamina E o działaniu antyoksydacyjnym, hamuje procesy starzenia się skóry oraz rodnikowe utlenianie lipidów w naskórku i skórze właściwej.
Odbudowuje naturalną barierę naskórkową i skutecznie zapobiega podrażnieniom. Hamuje transepidermalną utratę wody(TEWL) wpływając na poprawę
nawilżenia skóry. Zapobiega powstawaniu stanów zapalnych, wzmacnia ściany naczyń krwionośnych i poprawia ukrwienie skóry.
Morinda Citrifolia Fruit Juice
Ekstrakt z Morwy Indyjskiej zawiera substancje posiadające właściwości opóźniające starzenie się skóry. Jest jednym z najlepszych składników nawilżających
i odżywczych. Sok z owocu Noni jest bogaty w witaminy, mikroelementy i aminokwasy.
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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.

