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Natur Planet Hialu-Pure 1% serum z kwasem hialuronowym
30 ml
 

Cena: 23,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Serum

Producent NATUR PLANET

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Wstęp
Kwas hialuronowy, to naturalny polisacharyd (wielocukier) występujący w skórze człowieka. Wchodzi w skład macierzy
międzykomórkowej skóry właściwej. Jego zadaniem jest wiązanie wody, która nawilża warstwy skóry, dzięki czemu skóra jest naturalnie
elastyczna i jędrna. Skóra dobrze nawilżona stanowi lepszą barierę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, szybciej się regeneruje.

Z wiekiem ilość naturalnego kwasu hialuronowego maleje, a co za tym idzie elastyczność skóry spada przyczyniając się do powstawania
zmarszczek, przesuszania skóry oraz zmniejszenia jej sprężystości. Odpowiednie nawilżanie skóry, poprzez dostarczenie kwasu
hialuronowego i uzupełnienie jego niedoborów może opóźnić te procesy.

Obecnie otrzymywany jest metodami biotechnologicznymi z wykorzystaniem bakterii Streptococcus.

Składniki
Aqua, Hyaluronic acid, Gluconolactone, Natrium benzoicum.

Charakterystyka
Hialu Pure to gęste serum z kwasem hialuronowym w formie żelu. Jest produktem o najwyższe jakości, nie powodującym podrażnień i
uczuleń.

Stosowany na skórę poprawia nawodnienie skóry właściwej przyczyniając się do poprawy jej elastyczności i sprężystości. Skóra
staje się bardziej nawilżona i odżywiona.
Regularne stosowanie opóźnia procesy starzenia, a skóra odzyskuje naturalną jędrność i blask.
Stosowanie serum jako podkład pod krem nawilżający powoduje lepsze wchłanianie substancji odżywczych z kremu.
Stosowany pod oczy daje efekt chłodzący i uczucie świeżości.
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Terapia przeciwzmarszczkowa po 35 roku życia
Nawilżanie - Jest idealnym produktem w terapii skóry suchej i pozbawionej blasku.
Opuchnięte oczy, worki pod oczami

Stosowanie
Rozprowadzić serum za pomocą szklanej pipetki na skórze twarzy, szyi, dekoltu i pod oczami. Pozostawić do wchłonięcia. Poleca się
stosowanie serum regularnie rano i wieczorem przed zastosowaniem kremu. Szklana pipeta umożliwia dokładną aplikację w
odpowiednie miejsce oraz ogranicza kontakt dłoni z preparatem pozostającym w butelce uniemożliwiając rozwój bakterii.
Przechowywać w chłodnym miejscu w szczelnie zamkniętej buteleczce.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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