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PHARMACERIS N CAPI-HIALURON-C Dermostrukturalny
krem korygujący zmarszczki SPF20 50ml
 

Cena: 66,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Postać -

Producent LAB.KOSM.DR IRENA ERIS S.A.

Rejestracja Dermokosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nazwa: PHARMACERRIS N CAPI-HIALURON-C Dermo-strukturalny krem korygujący zmarszczki SPF 20 

Opakowanie: 50 ml 

Wskazania: Krem polecany dla skóry naczynkowej, zaczerwienionej, dojrzałej, która wraz z wiekiem jest bardziej podatna na liczne
mikropodrażnienia, prowadzące do trwałych uszkodzeń naczyń krwionośnych i struktur tkankowych. W rezultacie skóra ulega szybszym
procesom starzenia, pogłębiania się zmarszczek i utracie gęstości skóry.

Działanie: Aktywny dermo-peptyd wspomaga proces odnowy włókien kolagenowych, ulegających z wiekiem degradacji oraz chroni ich
struktury przed uszkodzeniami, hamując procesy starzenia. Kwas hialuronowy sprawia, że krem koryguje ilość, głębokość i objętość
zmarszczek, przywracając skórze optymalne nawilżenie, napięcie oraz elastyczność. Zastosowanie, efektywnej w rozjaśnianiu i redukcji
zaczerwienienia skóry, aktywnej frakcji witaminy C, skutecznie wzmacnia ścianki naczyń krwionośnych, zmniejszając ich
przepuszczalność i tendencje do pękania. Olej z awokado i InnoTetrapeptyd, wzmacniają barierę lipidową naskórka, minimalizując
podatność do powstawania podrażnień. Fotostabilne filtry UVA/UVB tworzą aktywną barierę przed fotostarzeniem. Krem gwarantuje
widoczny efekt odmłodzenia poprzez wzmocnienie struktur tkankowych i wyrównanie kolorytu skóry.

Składniki: 
- Kwas hialuronowy - substancja łącząca w skórze właściwej włókna kolagenowe i elastynowe zatrzymująca proces starzenia się skóry.
Doskonale wiąże wodę w naskórku zapewniając skórze nawilżenie, poprawia elastyczność i ujędrnienie.
- Dermo-peptyd - synergiczny kompleks stymulujący komunikację między komórkami i procesy naprawiania uszkodzeń wywołanych
starzeniem. Uruchamia syntezę włókien kolagenu, chroniąc jego struktury przed uszkodzeniami i hamując proces starzenia
- Witamina C - skuteczny antyoksydant o właściwościach detoksykujących, stymuluje syntezę kolagenu oraz zabezpiecza skórę przed
przedwczesnym starzeniem się skóry. Rozjaśnia przebarwienia, usuwa wolne rodniki, wygładza zmarszczki.
- Tioprolina - silny antyoksydant. Wspomaga regenerację naskórka. Działa przeciwstarzeniowo i przeciwzapalnie. Chroni przed
szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.
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- InnoTetrapeptyd - innowacyjny peptyd stworzony, aby zmniejszać widoczność zaczerwienień wywołanych reakcjami zapalnymi.
Hamuje uwalnianie interleukin odpowiedzialnych za reakcje zapalne.
- Fotostabilne filtry UVA/UVB - tworzą aktywną barierę przed fotostarzeniem skóry.

Sposób użycia: Krem stosować codziennie na skórę twarzy, szyi i dekoltu. Stanowi doskonałą bazę pod makijaż.
Status:  Kosmetyk
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