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ESTHEDERM INTENSIVE RETINOL Serum olejek 1
 

Cena: 194,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Marka INSTITUT ESTHEDERM

Opakowanie 15 ml

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja KOSMETYKI

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
ESTHEDERM INTENSIVE RETINOL Serum olejek 30ml

Zaawansowane oleiste serum z retinolem, intensywnie przeciwzmarszczkowe.

Działa na wszystkie rodzaje zmarszczek, pozostawiając skórę bardziej jędrną. Sucha forma olejku. Kombinacja szlachetnych
składników, takich jak olej z Meadowfoam, moreli i papirusu. Uczucie gładkości na skórze.

Delikatne. Nie pozostawia tłustego filmu na skórze.

DZIAŁANIE:

Przeciwdziała głębokim zmarszczkom: stymuluje syntezę kolagenu i glikozaminoglikanów (podstawowe makromolekuły znajdujące się
w skórze właściwej), pomaga zwalczać starzenie i zwiotczenie skóry.

SKŁADNIKI AKTYWNE:

CELLULAR WATER PATENT (woda, karnozyna, ATP, sole mineralne) – WODA KOMÓRKOWA – dostarcza skórze energię do życia oraz
stymuluje optymalne funkcjonowanie komórek skóry
0.3% CZYSTEGO RETINOLU – przyspiesza odnowę komórkową, zmniejsza objawy fotostarzenia i wzmacnia naskórek.
OLEJ Z NASION MYDLNICY LEKARSKIEJ – wzmacniają wodoszczelność bariery ochronnej skóry.
OLEJ Z PESTEK MORELI – bogaty w niezbędne kwasy tłuszczowe (omega-6 i -9), zmiękcza i rewitalizuje skórę.
OLEJ Z PAPIRUSA – bogaty w kwas oleinowy (omega-9), działanie antyoksydacyjne.

DLA KOGO?
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 Dla osób w wieku powyżej 35 lat, z wyraźnymi oznakami starzenia: głębokimi zmarszczkami – nierówną powierzchnią skóry –
powstałymi niedawno bliznami.

Fotostarzenie: idealny jako program „odnowy skóry” w zimie oraz po intensywnej, letniej ekspozycji na słońce.

REZULTATY:

Widoczny efekt odmłodzenia. Odświeża koloryt skóry i spłyca zmarszczki oraz drobne linie skórne. Skóra jest wygładzona, miękka i
jedwabista, a jej blask zostaje przywrócony.

JAK STOSOWAĆ:

Samo serum nałożyć wieczorem na twarz, szyję i dekolt. W przypadku wystąpienia podrażnienia, wymieszać 1-2 krople serum z kremem
INTENSIVE RETINOL CREAM. Może być stosowane na przemian z dotychczasowymi produktami lub jako uzupełnienie po zabiegach
medycyny estetycznej.

Dla najlepszych rezultatów intensywna kuracja powinna trwać 2 miesiące.

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