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SESDERMA reti-age krem-żel nawilżający 50ml
 

Cena: 159,50 PLN

Opis słownikowy

Czas Realizacji 24-72H

Marki Dermo SESDERMA

Opis produktu
 

SESDERMA RETI-AGE krem-żel 50ml

Reti Age Anti-Aging Gel Cream - Krem-żel przeciwstarzeniowy. Innowacyjny krem, który cofa efekty starzeniowe spowodowane w
większości starzeniem chronologicznym. Do objawów tego typu starzenia zalicza się zmniejszoną elastyczność i napięcie skóry,
pogłębianie zmarszczek i linii mimicznych oraz utratę blasku. Produkt posiada najnowszy system 3-Retinol, dzięki któremu uwalnianie
retinolu rozkłada się w czasie i trwa dłużej. Krem gwarantuje silne właściwości anti-aging oraz doskonałą tolerancję stosowania retinolu,
który w większych dawkach może powodować dyskomfort w postaci pieczenia, ściągnięcia itp. Działanie Systemu 3-Retinol polega na
przedłużonym w czasie uwalnianiu składnika czynnego (Retinolu), inaczej niż dzieje się to w tradycyjnych kremach z retinolem, aby
ograniczyć uboczny efekt stosowania retinoidów. Innowacyjny system zwiększa również skuteczność działania oraz szybkość efektów.
Retinoidy optymalizują złuszczanie się naskórka, zwiększają proliferację keratynocytów, czego efektem jest poprawa ogólnej kondycji
skórnej oraz wyrównany koloryt cery. Skład produktu zawiera również hydrolizowany kwas hialuronowy oraz czynnik wzrostu TGF-beta
2, które w połączeniu potęgują efekty oraz zwiększają tolerancję skóry na działanie produktu. Produkt doskonale sprawdzi się
szczególnie w przypadku cery mieszanej oraz skóry lepiej tolerującej lekkie konsystencje.

Wskazania

skóra źle tolerująca tradycyjne produkty z retinolem

każdy rodzaj cery, szczególnie mieszana

oznaki starzenia się skóry

zmarszczki

utrata jędrności, elastyczności
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zwiotczenia

nierównomierny koloryt cery

nadmiar produkcji łoju

prewencja przeciwstarzeniowa

Zastosowanie
Krem należy stosować na oczyszczoną skórę twarzy i szyi, delikatnie masując do całkowitego wchłonięcia. W trakcie kuracji należy
stosować kremy z wysokim filtrem UV.

Składniki
Retinol, Kwas hialuronowy, Peptydy mimetyczne, Czynniki wzrostu, Ergotioneina.

Skład INCI*
Aqua, Cyclopentasiloxane, Paraffinum Liquidum, Propanediol, Glycerin, Arachidyl Alcohol, Cetyl Alcohol, Polymethyl Methacrylate, Retinol,
Hydrolyzed Sodium Hyaluronate, Caprooyl Tetrapeptide-3, Retinal, Palmityoyl Dipeptide-5 Diaminobutyroyl Hydroxythreonine, Plmityoyl
Dipeptide-5 Diaminohydroxybutyrate, Nicotiana Bethamiana Sh-Thf-Beta2, Ergothioneine, Behenyl Alcohol, Lacithin, Arachidyl Glucoside,
Alcohol, Triticum Vulgare Germ Extract, Carbomer, Cyclohexasiloxane, Dimethicone, Xantan Gum, Polysilicone-11, Butylene Glycol,
Polysorbate 20, Sodium Hydroxide, Bht, Tocopheryl Acetate, Sodium Cholate, Disodium Edta, Sodium Chloride, Tromethamine, Decyl
Glucoside, Hydrochloric Acid, Dipotassium Phosphate, Hexylene Glycol, Caprylyl Glycol, Bha, Dextran, Potassium Phosphate,
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerine, Parfum, Ci17200.

* podany skład może ulec zmianie. Pełny skład INCI znajduje się zawsze na opakowaniu.
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