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SESDERMA retises 0,25 krem przeciwzmarszczkowy 30ml
 

Cena: 142,44 PLN

Opis słownikowy

Czas Realizacji 24-72H

Marki Dermo SESDERMA

Opis produktu
 

SESDERMA RETISES 0,25 regenerujący krem przeciwzmarszczowy 30ml

Retises 0,25% Regenerujący krem przeciwzmarszczkowy. Polecany jest dla skóry dojrzałej jako terapia przeciwzmarszczkowa. To krem
przeciwzmarszczkowy i regenerujący na noc z retinolem (0,25%), posiada silne działanie wygładzające, idealnie pielęgnuje i odżywia.
Skóra staje się bardziej napięta co wpływa na jej ogólny wygląd. Dzięki swej doskonałej kompozycji retinolu 0,25%, propionianu retinylu
0,22%, roztworu oligopeptydu palmitylu 6%, glukozydu askorbylu 1%, glikoproteinu z Oceanu Antarktycznego 1% oraz kwasu
bosweliowego 1% daje niesamowite efekty.

Połączenie czystego retinolu-witaminy A z witaminą C tworzy wyjątkową formułę dającą skórze natychmiastowe efekty.

Retinol zmniejsza i rozjaśnia przebarwienia, działa na zasadzie przyspieszenia złuszczania się skóry znacznie ją wygładzając. Zwiększa
produkcje keratynocytów, zwiększa grubość powierzchni skóry. Retinol, inaczej czysta postać witaminy A reguluje jej prawidłowe
stężenie w skórze, które może zostać zachwiane nadmierną ekspozycją słoneczną. Stymuluje prolifelacje fibloblastów, zwiększa syntezę
kwsu hialunowego i kolagenu odpowiedzialnego za napięcie powierzchni skóry. Dla jeszcze większej skuteczności Retises zawiera
Proponian retinolu, który jest znacznie stabilniejszą postacią estrową retinolu. Zawartość Glukozydu askorbylu stymuluję syntezę
kolagenu i elastyny natomiast Kwas bosweliowy chroni przed ich degradacją. Połączenie tych wszystkich składników sprawia że skóra
staje się promienna, przebarwienia znacznie zniwelowane a głębokie zmarszczki wygładzone już po zaledwie miesiącu stosowania.

Wskazania

skóra mieszana i sucha

kuracja wstępna

przyzwyczajająca skórę do retinolu
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starzenie się skóry

przebarwienia

Zastosowanie
Retises 0,25% stosować przez pierwsze 3 miesiące jako kuracja przyzwyczajająca skórę do Retinolu. Po upływie tego czasu można
rozpocząć kurację wyższym stężeniem Retises 0,5%.

Nakładać na oczyszczoną skórę twarzy codziennie wieczorem delikatnie masując aż do całkowitego wchłonięcia. Omijać okolice oczu.

UWAGA: Podczas kuracji konieczne jest stosowanie kremów z filtrem na dzień, minimum 30 SPF.

Składniki
Retinol 0,25%, propionian retinylu 0,22%, roztwór oligopeptydu palmitylu 6%, glukozyd askorbylu 1%, glikoproteiny z Oceanu
Antarktycznego 1%, kwas bosweliowy 1%.
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