Informacje o produkcie
Utworzono 13-11-2018

Krem na dzień C-Shot Vitamin C PRO z witaminą C i komórkami macierzystymi
Murier 150ml
Cena :
119,00 zł
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Stan magazynowy : wysoki
Średnia ocena : brak recenzji

Producent: Murier-Paris seria for Professional Use
Opakowanie: 150 ml

C-Shot to kompleks najsilniejszych antyoksydantów przeznaczony dla każdego typu skóry po 25. roku życia
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C-Shot Antioxidant to innowacyjny preparat oparty na wysoko stężonej, trwałej, stabilnej formie witaminy C, przeznaczony do pielęgnacji skóry szarej,
ziemistej, a także zmęczonej nadmiernym działaniem promieni słonecznych oraz zanieczyszczeniem środowiska.
C-Shot day został wzbogacony o antyoksydacyjne i naprawcze właściwości komórek macierzystych z winogron oraz polifenoli, wykazujących dwukrotnie
silniejsze działanie antyutleniające od witaminy młodości (wit. E).
Olej migdałowy, bogaty w witaminę A i E, oraz nienasycone kwasy tłuszczowe wzmacniają barierę lipidową naskórka i zapobiegają przesuszaniu się skóry.
Polisacharydy oraz niskocząsteczkowy kwas hialuronowy tworzą na powierzchni skóry ochronny film oraz zapewniają długotrwałe nawilżenie.
Dodatek kwasu mlekowego stymuluje syntezę kolagenu i elastyny oraz rozjaśnia przebarwienia.
Dzięki wysokiemu stężeniu witaminy C oraz synergicznemu działaniu składników aktywnych C-Shot przeciwdziała suchości skóry, rozjaśnia przebarwienia,
pobudza syntezę kolagenu, dodaje blasku i witalności.
Preparat zabezpiecza przed destrukcyjnym działaniem UV, naprawia uszkodzenia posłoneczne, widocznie zmniejsza zmarszczki i niweluje zmęczenie skóry.
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Rezultaty:
- zrewitalizowana skóra pełna młodzieńczego blasku
- długotrwałe nawilżenie
- rozjaśnione przebarwienia
- skóra pełna blasku i witalności
- naprawione uszkodzenia posłoneczne
Składniki główne:
- Komórki macierzyste Stem Cells 7%
- Olej z nasion makadamia
- Kwas hialuronowy 0,5%
- Witamina C 12%
- Witamina E 0,5%
- Hydromanil 10%
- Masło Shea
- Lanolina

"Komórki macierzyste" - Pod tą nazwą kryją się komórki, które posiadają zdolność do nieskończonejliczby podziałów komórkowych, ponadto są
„nieśmiertelne” i samoodnawialne.
Oznacza to, że mogą zastępować zniszczone lub zmienione tkanki ciała, dając najlepsze efekty regeneracji naszej skóry.
W ten sposób zbliżamy się niemal do „rewolucji” w kosmetologii, ponieważ wyjątkowe właściwości tych komórek dają ogromne możliwości przywracania
regeneracyjnych funkcji skóry, które zostały osłabione na skutek procesu starzenia, złych nawyków higienicznych, stresu i innych czynników.
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