Informacje o produkcie
Utworzono 13-11-2018

Kwas HIALURONOWY 1% 100 ml
Cena :
26,99 zł

23,00 zł
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Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji
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PROFESJONALNY

KWAS HIALURONOWY 1%
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INCI: Aqua AND Hyaluronic Acid

Bardzo WYDAJNY, buteleczka 30 ml wystarczy na miesięczną kurację na
twarz!!!

produkt od dystrybutora

Wygenerowano w programie www.oscGold.com

JAK DZIAŁA?

POLECANY JAKO PREPARAT DO zabiegów z derma rollerem

MAKSYMALNIE nawilża przesuszoną skórę ze skłonnościami do pierzchnięcia,

●

wygładza, poprawia elastyczność, ujędrnia,

●

redukuje, spłyca istniejące zmarszczki oraz zapobiega powstawaniu nowych,

●

doskonale nawilżona warstwa rogowa naskórka staje się bardziej przepuszczalna dla substancji czynnych,

●

zapobiega wiotczeniu skóry

●

poprawia kontur twarzy (usta, owal)

●

modeluje sylwetkę (pośladki, biust, uda),

chroni przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi
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- wykazuje działanie antyoksydacyjne
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wspomaga regenerację naskórka, przyspiesza gojenie ran

●

- wspomaga gojenie skóry po zabiegach IPL, depilacji laserowej i peelingach (regularna aplikacja roztworu
wskazana po 2 dniach od zabiegu)
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- działa przeciwzapalnie

- niweluje nadmierne łuszczenie naskórka,
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Wskazania:

w

●

łagodzi skutki uboczne towarzyszące kuracjom retinoidami i innymi lekami o działaniu drażniącym
zwiększa przenikanie składników aktywnych w głąb skóry,
nasila porost włosów i zwiększa ich nawilżenie - wiąże wodę- chroni przed wysuszeniem
- wygładza naskórek
- wspiera właściwości ochronne
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- rewitalizacja skóry (poprawa nawilżenia, jędrności i sprężystości)

- korekcja zmarszczek

- modelowanie twarzy (m.in. korekta nasady nosa, modelowanie policzków)
- modelowanie ciała (m.in. powiększanie i modelowanie piersi, ud i pośladków)

• utrata jędrności i elastyczności skóry

• redukcja drobnych zmarszczek

• skóra sucha, odwodniona - niezbędna jest dodatkowa okluzja

np. w postaci oleju lub codziennego kremu

Informacje o produkcie

• skóra tłusta, mieszana, trądzikowa z objawami odwodnienia - aplikacja na mokrą skórę, może być potrzebna dodatkowa
- okluzja w postaci olejów lub kremu
• łuszczenie naskórka
• spierzchnięta skóra dłoni i stop (w połączeniu z olejami)
• włosy suche, osłabione zabiegami fryzjerskimi
• powolny wzrost włosów
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• nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV
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EXTRA NAWILŻENIE!!!
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Doskonale nawodniony naskórek staje się gładki, jędrny, sprężysty i elastyczny. Skóra wygląda lepiej, zdrowiej i młodziej. Kwas
hialuronowy nie tylko chroni skórę przed wysychaniem, ale także wzmacnia jej właściwości ochronne.

ZALETY STOSOWANIA KWASU HIALURONOWEGO

HA sławę zawdzięcza dzięki zdolności utrzymywania nawilżenia skóry. Połowa całego kwasu hialuronowego zawartego
w organizmie człowieka znajduje się w skórze. 3/4 masy naszego ciała stanowi woda, HA utrzymuje znaczną części tej
wody (wodę hydratacyjną) w organizmie. Zawartość HA w skórze maleje wraz z wiekiem, co jest jedną z przyczyn
zmian zawartości wody w skórze. Również promieniowanie UV powoduje dramatyczne zmiany w rozłożeniu i
dystrybucji HA. Wraz ze zmniejszającą się ilością HA w skórze, włókna kolagenowe dezorganizują się co prowadzi do
charakterystycznych zmian starczych. Działanie nawilżające HA związane jest z bardzo silnymi właściwościami
higroskopijnymi. HA w naturalny sposób osłania skórę, tworząc film na jej powierzchni.
Stężenie kwasu hialuronowego stosowanego w najdroższych kosmetykach wynosi zaledwie
0,001% - 0,01%
Stężenie 1% proponowane przez nas jest bardzo wysokie
i jednocześnie bezpiecznie, gdyż HA jest substancją biozgodną (nie wywołuje żadnej
niekorzystnej reakcji po zastosowaniu - podrażnienia, alergie, zaczerwienienie, pieczenie).
Wygenerowano w programie www.oscGold.com

JAK STOSOWAĆ?
- jako dodatek do kremów, balsamów, lotionów (wystarczy kilka kropli)
- dodatek do maseczek, glinek- zapobiega wysychaniu
- po rozcieńczeniu z wodą można stosować jako tonik nawilżająco – oczyszczający – kwas należy rozcieńczyć w proporcjach 1:2 (1 ml kwasu na 2 ml
wody demineralizowanej)
bezpośrednio na skórę twarzy, szyi, dekoltu - wklepując do całkowitego wchłonięcia. Po całkowitym wchłonięciu kwasu należy zastosować krem
używany do codziennej pielęgnacji.
- na włosy - po umyciu, jako serum odżywcze wmasować w rozdwajające się końcówki, szczególnie wysuszone po słońcu, solarium, nie spłukiwać

Kupując u nas masz gwarancję,
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że kupujesz kosmetyki najwyższej jakości !!!
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Specyfikacja:
Przechowywanie: w lodówce, w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Chronić przed dostępem bezpośredniego światła, powietrza i wilgoci.
Wygląd: bezbarwna, przezroczysta, higroskopijna ciecz o konsystencji gęstego żelu.
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Opakowanie: butelka farmaceutyczna z pierścieniem gwarancyjnym oraz etykietą informacyjną
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