
 
APTEKA LAWENDA APSPEC RYBOWSCY SJ

Ul. Rzemieślnicza 35 Hala A-bis lok A.33, Rzgów
+48 533 352 633

  

ESTHEDERM SENSI System Krem intens.łagodz.
 

Cena: 289,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Marka INSTITUT ESTHEDERM

Opakowanie 50 ml

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja KOSMETYKI

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
ESTHEDERM Sensi System
CALMING CREAM 50ML

Krem intensywnie łagodzący i nawilżający do skóry wrażliwej.
Zmniejszenie nadwrażliwości skóry poprzez łagodzenie i przywrócenie jej komfortu.

DZIAŁANIE:
Krem ma natychmiastowe działanie łagodzące i kojące. Niweluje pieczenie i szczypanie oraz łagodzi zaczerwienienia skóry. Ekstrakt z
lukrecji gładkiej wzmacnia działanie ramnozy i algi Laminaria, przez co mocno zmniejsza tendencję skóry do podrażnień i wzmacnia jej
mechanizmy obronne przed czynnikami zewnętrznymi. Wyciąg ze słodkich migdałów tworzy na powierzchni naskórka film ochronny,
który izoluje skórę przed agresywnymi czynnikami środowiska, penetracją czynników podrażniających, nagłymi zmianami temperatury
oraz utratą wody.

SKŁADNIKI AKTYWNE:
CELLULAR WATER PATENT (woda, karnozyna, ATP, sole mineralne) – WODA KOMÓRKOWA – dostarcza skórze energię do życia oraz
stymuluje optymalne funkcjonowanie komórek skóry.
TIME CONTROL SYSTEM PATENT (kreatyna, bioflawonoidy, oligonukleotydy, wit. E, rozpuszczalna wit. C) – chroni kapitał młodości
skóry, spowalnia procesy starzenia i pomaga jej zachować młody wygląd na dłużej.
SENSI SYSTEM TECHNOLOGY (Glikoproteiny ze słodkich migdałów, ramnoza, escyna) – zmniejsza nadwrażliwość i zwiększa tolerancję
skóry na działanie czynników zewnętrznych poprzez regulację mechanizmów wywołujących podrażnienia, uszczelnia nczynia
krwionośne, usuwa toksyny.

DLA KOGO?
Pielęgnacja łagodząca dla skóry delikatnej, wrażliwej i nadreaktywnej. Skóra osłabiona, i z tendencją do podrażnień. Skóra nadwrażliwa
na zmiany temperatury, zimno, zanieczyszczenie powietrza, na słońce, kosmetyki, etc. Miejscowo występujące zaczerwienienia lub
pieczenie skóry.
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REZULTATY:
Skóra odzyskuje swoją równowagę i stopniowo zmienia się z wrażliwej w normalną, staje się mniej podatna na podrażnienia. Ten
wyjątkowo lekki krem nie zawiera środków zapachowych, bardzo dobrze się wchłania i zapewnia komfort skórze wrażliwej i
nadreaktywnej.

JAK STOSOWAĆ:
Stosować rano i/lub wieczorem na czystą i suchą skórę twarzy oraz szyi. Pod krem można wcześniej nałożyć serum Cellular
Concentrate. Sprawdza się doskonale jako baza pod makijaż. Może być stosowany także przy skórze wrażliwej z tendencją do trądziku.

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