Informacje o produkcie
Utworzono 13-11-2018

30ml WITAMINOWY KOKTAJL Syis 10x 3ml
Cena :
59,00 zł

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

ad

ampułka 10x3ml
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Przezaczone do każdego rodzaju skóry.
Polecane szczególnie w przypadku cery wymagającej odżywienia i
regeneracji.
Dzięki zawartości pantenolu, witamin A, E, PP i kwasu linolowego
regulują złuszczanie naskórka,
nadają skórze blasku, wzmacniają skórę,
poprawiają elastyczność
chronią skórę przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi.
Substancje aktywne:
Punica Granatum Fruit Extract
Ekstrakt z owocu granatu o niesamowitych wartościach odżywczych. Owoc granatu bogaty jest kwasy
tłuszczowe Omega-5. Jest to składnik o wysokiej aktywności antyoksydacyjnej. Działa regenerująco,
nawilża, odżywia, poprawia koloryt skóry. Zwiększa elastyczność i jędrność skóry. Działa
przeciwzapalanie oraz przeciwobrzękowo.
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.
Tocopherol
Wygenerowano w programie www.oscGold.com

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. Zapobiega powstawaniu stanów zapalnych, wzmacnia ściany naczyń krwionośnych i poprawia
ukrwienie skóry.
Linoleic acid
Kwas linolowy, Omega-6 należy do niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT). Normalizuje
procesy keratynizacji, zmniejsza przebarwienia. Odpowiada za prawidłowe nawilżenie skóry i jej procesy
regeneracyjne, jest składnikiem cementu międzykomórkowego warstwy rogowej naskórka.
Retinyl Palmitate
Retinol - podstawowa forma witaminy A. Odmładza skórę, ujędrnia, rozjaśnia i regeneruje naskórek.
Poprawia koloryt skóry, rozjaśnia ją, likwiduje przebarwienia a także wygładza. Ujędrnia żywą warstwę
skóry, wzmacnia włókna kolagenowe, dzięki czemu przywracana jest jej sprężystość.

o.

pl

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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Sposób użycia:
Ampułki przeznaczone są do zabiegów z użyciem dermarollera, do sonoforezy, ultradźwięków, mezoterapii
bezigłowej i do stosowania zewnętrznie na skórę w pielęgnacji domowej.
Zaaplikować na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu.
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UWAGA:
WYSYŁKA PO 08-01-2016

