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Krem na dzień Collagen Hydration O2 z kolagenem, aktywnym O2 i komórkami
macierzystymi Murier 50ml
Cena :
99,00 zł
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Stan magazynowy : wysoki
Średnia ocena : brak recenzji
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Krem na dzień Collagen Hydration O2 by day do każdego rodzaju skóry.
Zawartość protein, lipidów i minerałów pochodzących z unikalnego kompleksu opartego na ekstrakcie z winorośli zwiększa dotlenienie i usprawnia
metabolizm komórkowy. W ten sposób dostarcza niezbędną energię do produkcji kolagenu i elastyny, co opóźnia powstawanie zmarszczek.
Dzięki obecności ekstraktu z kiełków sojowych i pszenicznych krem działa dotleniająco.
Zawarty w oleju z pestek winogron kwas linolowy i witamina E działają przeciwutleniająco, walczą z wolnymi rodnikami, tak aby skutecznie przeciwdziałać
procesowi starzenia się skóry.
Polisacharydy, roślinne komórki macierzyste i kwas hialuronowy zapewniają długotrwałe nawilżenie.
Kolagen poprawia elastyczność i sprężystość skóry i nie pozwala na utrwalanie się zmarszczek mimicznych.
Aktywny tlen poprawia dotlenienie komórek skóry. Taki dodatkowy „zastrzyk” tlenu sprawia, że wszystkie procesy zachodzące w skórze przebiegają
sprawniej.
Zawarte w kremie komórki macierzyste chronią skórę przed działaniem wolnych rodników oraz pobudzają naturalne procesy regeneracyjne
Filtry skutecznie chronią przed szkodliwym działaniem promieniowania UV.
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Rezultaty:
- Bogate źródło kolagenu
- Dotlenienie skory
- Zapewnia głębokie nawilżenie skóry
- Nadaje skórze świeżość, gładkość i sprężystość
- Nadaje skórze aksamitność w dotyku
- Tworzy film ochronny na powierzchni skóry
- Ochrona przed szkodliwym promieniowaniem UV
- Ochrona przed fotostarzeniem
- Ochrona przed nadmierną utratą wody
- Wzrost jędrności skóry
- Przyspieszenie regeneracji naskórka
- Działanie łagodzące
- Zmiękcza i wygładza skórę

"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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