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Pharmaceris A A&E SENSILIX duo koncentrat z witaminą A i
E 30 ml
 

Cena: 62,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Kremy

Producent DR IRENA ERIS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Squalane, Isononyl Isononanoate, Isododecane, Canola (Canola) Oil, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Cannabis Sativa
(Hemp) Seed Oil, Tocopheryl Acetate, Parfum (Fragrance), Retinyl Palmitate, BHA, Tocopherol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil.

SKŁADNIKI

Olej migdałowy
należy do najstarszych olejów kosmetycznych. Otrzymywany jest z nasion migdała zwyczajnego (Amygdalus
communis). Główne substancje czynne to glicerydy kwasu oleinowego i linolowego. Ze względu na specyficzną budowę
mają one szczególnie silną zdolność zmiękczania naskórka i wzmacniania lipidowej bariery ochronnej skóry. Istotna jest
tu wysoka zawartość kwasu linolowego, odgrywającego ważną rolę w funkcjonowaniu cementu międzykomórkowego
warstwy rogowej naskórka. Olej z migdałów używany jest do pielęgnacji skóry wrażliwej, suchej, skłonnej do podrażnień -
ze względu na swe właściwości natłuszczające, zmiękczające i wygładzające.

Witamina E (tokoferol)
jako aktywny antyutleniacz chroni włókna kolagenowe przed degradacją, zabezpieczając skórę przed efektami
przedwczesnego starzenia.

Wtamina A (akseroftol, Retinyl Palmitate)
czysta postać witaminy A, która ze względu na swoją skomplikowaną strukturę wymaga specjalnego procesu
technologicznego aby zachować swoją aktywność. Retinol podawany na skórę przyspiesza cykl odnowy naskórka i
działa normalizująco na procesy różnicowania i przekształceń komórek w poszczególnych warstwach. W rezultacie
następuje uporządkowanie wzrostu naskórka, warstwa rogowa staje się cieńsza, zanikają procesy nadmiernego
rogowacenia. Polepszenie struktury warstwy rogowej prowadzi do wzmocnienia funkcji ochronnych i zmniejszenia
TEWL (transepidermalna utrata wody – woda, która odparowuje z powierzchni skóry). Reguluje także procesy
melanogenezy tzn. zmniejsza przebarwienia i hamuje tworzenie plam. Retinol działa przeciwstarzeniowo. Poprawia

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/pharmaceris-a-a-e-sensilix-duo-koncentrat-z-witamina-a-i-e-30-ml.html
http://www.aptekaotc.pl/pharmaceris-a-a-e-sensilix-duo-koncentrat-z-witamina-a-i-e-30-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

ogólną kondycję i pomaga w utrzymaniu prawidłowego rozwoju naskórka. Efektem jest wygładzenie i zmiękczenie skóry,
poprawa kolorytu, poprawa funkcji ochronnych i zmniejszenie utraty wody. Retinol powoduje w skórze właściwej
znaczne zwiększenie zawartości kolagenu, odnowę komórek i przyspieszenie metabolizmu. Efektem jest zwiększenie
elastyczności i sprężystości powodujące wyrównanie zmarszczek.

Squalan (Squalane)
nawilża skórę oraz zapobiega nadmiernej utracie wody. Nadaje skórze miękkość i elastyczność.

Słonecznik (Helianthus Annuus)
jest rośliną, która wykształciła skuteczne mechanizmy obronne przed słońcem i suchym klimatem. Ta właściwość
została wykorzystana jako obrona przed destrukcyjnym działaniem promieni UVA i UVB na komórki. Wyciąg z nasion
silnie dezaktywuje wolne rodniki zabezpieczając przed ich atakami młode komórki.

Cannabis Sativa Seed Oil (olej konopny)
olej bogaty w NNKT (aż 81%) oraz kwasy nasycone, które tworzą barierę, chroniąc skórę przed czynnikami zewnętrznymi
oraz przed utratą wody. Zawiera również witaminy A, D, E oraz minerały. Doskonale się wchłania, nie pozostawiając przy
tym tłustego filmu, który jest typowy dla olejów. Wnikając w skórę dogłębnie ją odżywia i ujędrnia oraz przywraca jej
równowagę hydrolipidową.
Dodatkowo posiada właściwości antyoksydacyjne, zatem chroni skórę przed atakiem wolnych rodników
odpowiedzialnych za starzenie skóry. Łagodzi świąd, podrażnienia i zaczerwienienia oraz stany zapalne skóry. Nawilża
oraz reguluje wydzielanie sebum. Polecany dla skóry suchej, alergicznej, wrażliwej, z atopowym zapaleniem skóry lub
łuszczycą.

Charakterystyka
DZIAŁANIE

Zbilansowany kompleks witamin A i E zawarty w 27%-ach roślinnego skwalanu przyspiesza procesy regeneracyjne skóry
stanowiąc skuteczną codzienną ochronę przed szkodliwym działaniem wolnych rodników.
Witamina A (retinol) widocznie zmniejsza oznaki starzenia i zapobiega ich przedwczesnemu powstawaniu pobudzając procesy
naprawcze. Redukuje szorstkość i tendencje do rogowacenia, wygładza wpływając na poprawę struktury skóry.
Witamina E o silnym działaniu antyoksydacyjnym wzmacnia jej naturalne funkcje ochronne, koi i łagodzi mikropodrażnienia.
Skóra odzyskuje elastyczność, zdrowy i promienny wygląd.
 Duo koncentrat wzbogacony jest o naturalnie występujący w ludzkim sebum skwalan, którego ubywa wraz z wiekiem oraz który
znacząco poprawia poziom nawilżenia i natłuszczenia skóry uzupełniając braki w warstwie lipidowej naskórka.

WSKAZANIA

Duo koncentrat o konsystencji lekkiego olejku polecany dla skóry alergicznej i wrażliwej, która z wiekiem oraz pod wpływem
działania szkodliwych czynników zewnętrznych ulega przyspieszonemu fizjologicznemu starzeniu, staje się cieńsza, wiotka i
traci gładkość.
Wskazany jest jako kuracja przyspieszająca proces regeneracji skóry alergicznej i nadwrażliwej, szczególnie po zabiegach
medycyny estetycznej.

Stosowanie

Duo koncentrat stosować codziennie na dzień/noc na oczyszczoną i wilgotną skórę twarzy, szyi i dekoltu.
Do zwilżenia skóry zastosować tonik PURI-SENSILIQUE.
Następnie wmasować koncentrat i nałożyć stosowany krem pielęgnacyjny.
W przypadku skóry szarej i przesuszonej preparat stosować przez minimum miesiąc.

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