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ESTHEDERM INTENSIVE AHA PEEL Serum 30ml
 

Cena: 259,90 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 Intensive AHA Peel Serum, serum z kwasami AHA, 30 ml

Opis
Esthederm Intensive AHA Peel Serum

Serum z kwasami AHA.

Właściwości
Zaawansowane serum z kwasami AHA, intensywnie regenerujące skórę.

Linia zaawansowanych produktów INTENSIVE, to udowodnione działanie cząsteczek w dermoestetyce, dobranych i zastosowanych w
odpowiednich ilościach przez Institut Esthederm.

Skuteczność została udowodniona badaniami nad szybkim i długotrwałym efektem przywrócenia równowagi i spowolnienia starzenia
się skóry.

INTENSIVE AHA PEEL SERUM

Odbudowuje powierzchnię skóry, zmniejsza rozszerzone pory i niedoskonałości.
Wygładza, pozostawiając ją młodszą. Lekka, orzeźwiająca i jedwabista konsystencja.

DZIAŁANIE:

Wyrównuje: kolor skóry, rozjaśnia i zmniejsza przebarwienia oraz nierówności.
Przywraca blask: eliminuje martwe komórki i przyspiesza odbudowę naskórka, dzięki czemu skóra jest rozświetlona.
Oczyszcza powierzchnię skóry: zwęża rozszerzone pory, skóra jest gładsza i miękka.
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 Składniki aktywne:

CELLULAR WATER PATENT (woda, karnozyna, ATP, sole mineralne) – WODA KOMÓRKOWA – dostarcza skórze energię do życia oraz
stymuluje optymalne funkcjonowanie komórek skóry.
12% kwasów AHA I BHA (zoptymalizowane pH w zakresie 4-4,5) - preparat odpowiednio silny, jednocześnie dobrze tolerowany przez
skórę.
AHA / BHA 12%

Działają jak peeling, który regeneruje skórę.
Institut Esthederm stworzył koncentrat kwasu cytrynowego, mlekowego i salicylowego, który wyrównuje powierzchnię skóry.
Rozjaśnia przebarwienia i zwęża rozszerzone pory.
Obecność kompleksu kwasu glikolowego i argininy wzmacnia działanie, pobudzając syntezę kolagenu przy jednoczesnym zapewnieniu
skórze wysoki próg tolerancji.

REZULTAT: Skóra jest gładsza i zregenerowana. Zmatowienie skóry nadało jej promienności.

Przeznaczenie
Nierówna struktura skóry, matowa cera.
Jako intensywna kuracja po lecie.

Stosowanie
Twarz i szyja.
Rano i/lub wieczorem.
Może być stosowane na przemian z obecnymi produktami lub jako uzupełnienie po zabiegach medycyny estetycznej.
Uwagi
Unikać kontaktu z oczami.
Unikać ekspozycji na stonce podczas korzystania z tego produktu lub zastosować odpowiednią ochronę przeciwsłoneczną.
Jeśli odczujesz dyskomfort, należy zwiększyć odstęp czasu między aplikacjami.
Tylko dla dorosłych.

Producent
NAOS
INSTITUT ESTHEDERM
Ul. Dekerta 24,
30-703 Kraków
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