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SESDERMA C-VIT 30 ml Serum Liposomowe
 

Cena: 149,00 PLN

Opis słownikowy

Czas Realizacji 24H

Marki Dermo SESDERMA

Opis produktu
 

Intensywna terapia fotostarzenia skóry. Serum przeznaczone dla wszystkich rodzajów skóry (również trądzikowej i z trądzikiem
różowatym). Koncentrat substancji zwiększających skuteczność kuracji przeciwstarzeniowych i depigmentacyjnych. Idealny jako
uzupełnienie leczenia rozstępów i blizn.

C-VIT Serum liposomowe z najbardziej stabilną postacią witaminy C (3-O-etylowy kwas askorbinowy), która dzięki zastosowaniu
nanotechnologii jest odporna na utlenianie i dociera do głębokich warstw skóry. C-VIT Serum działa antyoksydacyjnie na skórę, dodaje
jej blasku, wspomaga syntezę kolagenu. Redukuje zmarszczki, zwiększa jędrność i elastyczność skóry oraz poprawia jej koloryt. Serum
jest zalecane jako profilaktyka i terapia fotostarzenia skóry. Doskonale sprawdza się jako element terapii skóry naczynkowej. C-VIT
Serum zostało nagrodzone przez kosmetologów i farmaceutów w Hiszpanii tytułem „Najbardziej innowacyjnego produktu anti-aging”.

Witamina C jest najsilniejszym przeciwutleniaczem i jedną z najlepiej przebadanych pod kątem działania na skórę witamin. W
kosmetykach pełni funkcję antyoksydantu, regulatora pH i substancji wybielającej. To składnik stymulujący syntezę i odbudowę
kolagenu, którego ilość spada wraz z wiekiem oraz pod wpływem promieniowania UV. W dużym stopniu przyczynia się do regeneracji
macierzy pozakomórkowej, skórze nadaje gładkości, elastyczności, jednocześnie ją ujędrniając. Chroni przed uszkodzeniami jakie
powoduje promieniowanie UV i wolne rodniki. Zmniejsza ryzyko stanów zapalnych i zaczerwienień. Dzięki hamowaniu procesu syntezy
melaniny doskonale rozjaśnia przebarwienia i ujednolica koloryt. Kwas askorbinowy, dostarczany w pożywieniu i suplementach dociera
do skóry w niewielkich ilościach, dlatego aby odczuć jego korzystne działanie, powinien być stosowany także zewnętrznie, dlatego
Sesderma stworzyła linię C-VIT, która gwarantuje stabilność witaminy C oraz jej penetracje w głąb skóry i długotrwałe działanie. C-VIT
przeznaczony jest dla osób w każdym wieku, które pragną cieszyć się zdrową, lśniącą, gładką i jędrną skórą.
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