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ESTHEDERM SOINS PROTECTEURS CITY CREAM GLO
 

Cena: 146,90 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 City Protect
CITY CREAM 50ML

Miejski krem nawilżająco-ochronny z filtrem UV.

Gwarancja skutecznej ochrony przed promieniowaniem UV i szkodliwym wpływem zanieczyszczonego miejskiego środowiska (spaliny,
smog), które przyspieszają przedwczesne starzenie się skóry.

DZIAŁANIE:
Krem stanowi idealną ochronę przed zanieczyszczeniami miejskimi i szkodliwymi czynnikami klimatycznymi oraz przedwczesnym
starzeniem się skóry. Zawiera dwutlenek tytanu, który chroni skórę przed szkodliwym promieniowaniem UVA-UVB w czasie ekspozycji
na słońce.

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
COMPLEX ANTI-POLLUTION (brunatnica Undaria Pierzasta, aminokwasy, minerały, pierwiastki śladowe): wzmacnia system biologicznej
ochrony skóry przed wolnymi rodnikami i szkodliwym działaniem czynników środowiskowych (spaliny, metale ciężkie, smog, stres, dym
papierosowy etc.)
GLOBAL CELLULAR PROTECTION (hydrolizowane białka, naturalne nukleotydy, wit. E, kwas glicyretynowy, siarczan dekstranu) -
wzmacnia naturalne zdolności samoobrony i adaptacji skóry w stosunku do słońca
DWUTLENEK TYTANU - ochrona przeciwsłoneczna
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DLA KOGO?
Do każdego typu skóry.

Idealny dla osób mieszkających w dużych miastach, a także dla tych, których skóra jest szczególnie narażona i bardzo wrażliwa na
działanie czynników zewnętrznych (zmiany temperatury, klimatyzacja, zanieczyszczenie środowiska, smog, długotrwały stres, dym
papierosowy).

Ochrona przed normalnym i silnym słońcem.

REZULTATY:
W pełni zabezpieczona, przed agresywnymi czynnikami z zewnątrz, skóra zachowuje zdrowy, promienny i młody wygląd. Komórki skóry
„uczą się” chronić przed słońcem i jednocześnie korzystać z jego dobroczynnego działania.

JAK STOSOWAĆ:
Nakładać rano na czystą i suchą skórę twarzy oraz szyi. Może być stosowany na codzienny krem pielęgnacyjny lub jako baza pod
makijaż.

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