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ESTHEDERM DERM REPAIR Serum 30 ml
 

Cena: 299,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Marka INSTITUT ESTHEDERM

Opakowanie 30 ml

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja KOSMETYKI

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
ESTHEDERM DERM REPAIR RESTRUCTURING SERUM Serum odbudowujące - 30 ml

Wskazania:

Esthederm Derm Repair Restructuring Serum czyli Serum odbudowujące to wyjątkowy kosmetyk pielęgnacyjny stworzony specjalnie z
myślą o cerze dojrzałej i starzejącej się. Nadaje się do każdego typu skóry, na której pojawiły się pierwsze zmarszczki i która stała się
mniej jędrna. Serum intensywnie regeneruje i działa przeciwzmarszczkowo. Serum można również stosować jako preparat łagodzący i
regenerujący po ekspozycji na słońce.

Właściwości:

Serum odbudowujące Esthederm Derm Repair Restructuring Serum to skoncentrowana formuła regenerująco - przeciwzmarszczkowa.
Wykazuje silne działanie nawilżające głębokie warstwy skóry oraz przeciwdziała nadmiernej utracie wody. Wysokie stężenie składników
aktywnych zapewnia szybki i długotrwały efekt wygładzenia i odżywienia. Karnozyna odpowiada za procesy regeneracyjne, zwiększa
aktywność komórek oraz zabezpiecza DNA. Algi posiadają właściwości nawilżające, łagodzące, kojące i stymulujące procesy
regeneracyjne. ATP pobudza aktywność komórek, pobudza syntezę kolagenu i elastyny. Działa więc odmładzająco. Witamina C
wykazuje działanie nawilżające skórę oraz rozjaśniające przebarwienia. Bierze tez udział w syntezie kolagenu i elastyny. Natomiast
peptydy są odpowiedzialne za odbudowę uszkodzeń skóry, zwiększają jej odporność oraz wygładzają zmarszczki. Serum odbudowuje
uszkodzenia płaszcza hydrolipidowego skóry, działa wzmacniająco na barierę ochronną skóry podnosząc jej odporność na działanie
czynników zewnętrznych. Jednocześnie działa stymulująco na odnawiającą i regenerującą aktywność komórek skóry. Dodatkowo,
poprawia koloryt skóry, rozpromienia ją przywracając jej naturalny blask. Co więcej, stosowanie serum sprawia, że delikatne linie i
zmarszczki zostają wygładzone, blizny i skaleczenia szybciej się goją, a twarz wygląda na wypoczętą.

Skład:
główne składniki: karnozyna, algi, ATP, witamina C, peptydy
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 Stosowanie:
Serum nałóż na oczyszczoną skórę za pomocą opuszków palców i delikatnie wmasuj. Stosuj rano i wieczorem. W celu
zintensyfikowania kuracji, serum możesz stosować jako serum i po nim nałożyć krem przeciwzmarszczkowy.

Opakowanie:
30 ml

Producent:
NAOS Poland Sp. z.o.o
ul. Jana Dekerta 24
30-703 Kraków
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