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Sesderma C-Vit radiance krem rozświetlający 50 ml
 

Cena: 179,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Kremy

Producent SESDERMA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Sesderma to innowacyjne, niezwykle skuteczne dermokosmetyki, wykorzystujące odkrycia światowej dermatologii. Sesderma
wprowadziła całą gamę produktów opartych na nanotechnologii. Departament badawczo-rozwojowy Sesdermy wynalazł technologię
produkcji liposomów służących nie tylko jako składniki aktywne, ale również jako nośniki innych substancji aktywnych zwiększające ich
skuteczność.

Sesderma C-Vit radiance krem rozświetlający

Składniki
2% glukozyd askorbylu, kompleks rozjaśniający, pigmenty rozświetlające, wyciąg ze słodkiej pomarańczy.

Charakterystyka

Kuracja dla skóry z oznakami zmęczenia, pozbawionej blasku. Krem rozświetlający do twarzy w sposób natychmiastowy
przywraca skórze blask i zdrowy, promienny wygląd i ujednolica koloryt skóry. Natychmiastowo przywraca odpowiednią teksturę
oraz elastyczność skóry, wygładzając zmarszczki i linie mimiczne. Przeznaczony do wszystkich rodzajów skóry.
Skóra twarzy jest wystawiona na działanie wielu szkodliwych czynników (zanieczyszczenia, wiatr, mróz, tytoń, niewłaściwe
odżywianie, brak snu, stres), przez które traci ona świetlistość i witalność. C-Vit Radiance to lekki, delikatny krem, który szybko
się wchłania, pozostawiając uczucie świeżości. Dzięki wyjątkowej kompozycji substancji aktywnych poprawia wygląd skóry,
rozjaśnia ją, rozświetla i ujednolica. Witamina C (glukozyd askorbylu) i kompleks wyrównujący niedoskonałości skóry (wyciąg z
morwy i lukrecji) wspomagają syntezę melaniny, zapobiegając i usuwając przebarwienia. Pal-KTTKS i witamina C stymulują
syntezę kolagenu, spłycając zmarszczki i zwiększając jędrność, gładkość i elastyczność skóry Ekstrakt ze słodkiej pomarańczy
delikatnie złuszcza, usuwa martwe komórki, wspomaga odbudowę komórek. Pomarańczowy pigment rozświetla skórę, nadając
jej zdrowy wygląd.

Stosowanie
Krem stosować rano i/lub wieczorem, delikatnie wmasowując w skórę aż do całkowitego wchłonięcia.
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Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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