Informacje o produkcie
Utworzono 17-07-2018

30ml Ampułki wzmacniająco łagodząca na naczynka Syis 10x3ml
Cena :
59,00 zł
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Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji
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AMPUŁKA WZMACNIAJĄCO ŁAGODZĄCA 10x 3ML=30ml
Przeznaczone do cery naczynkowej oraz wymagającej regeneracji i nawilżenia.
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Dzięki zawartości witamin A i E, pantenolu i ekstraktu z Perełkowca Japońskiego wykazują niezwykłe działanie
wygładzające i wzmacniające.
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Poprawiają elastyczność i odporność ścianek naczyń krwionośnych, przyśpieszają procesy regeneracji, wzmacniają i
odbudowują uszkodzony płaszcz hydrolipidowy skóry.
Substancje aktywne:

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.
Sophora Japonica Bud Extract
Ekstrakt z Perełkowca Japońskiego zawiera do 30% rutyny, czyli witaminy P. dzięki czemu wykazuje niezwykłe działanie wygładzające i
wzmacniające. Przyśpiesza procesy regeneracji, reguluje równowagę lipidową. Wyciąg z perełkowca japońskiego poprawia elastyczność,
odporność i wytrzymałość ścianek naczyń krwionośnych.
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.
Retinyl Palmitate
Retinol - podstawowa forma witaminy A. Odmładza skórę, ujędrnia, rozjaśnia i regeneruje naskórek. Poprawia koloryt skóry, rozjaśnia ją,
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likwiduje przebarwienia a także wygładza. Ujędrnia żywą warstwę skóry, wzmacnia włókna kolagenowe, dzięki czemu przywracana jest jej
sprężystość.
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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.

