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Sesderma Celulex żel antycellulitowy 200 ml
 

Cena: 114,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Żele

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 Celulex żel antycellulitowy

Składniki
Karnityna 5%, kofeina 1%, wyciąg z bluszczu 1%, wyciąg z zielonej herbaty 1%, wyciąg z alg morskich 1% oraz wyciąg z wąkroty
azjatyckiej 0,1%

Charakterystyka

Żel antycellulitowy modelujący sylwetkę. Intensywny preparat do stosowania w terapii cellulitu. Wygładza, ujędrnia i poprawia
elastyczność skóry. Wspomaga działanie eliminujące nadmierne gromadzenie się tkanki tłuszczowej. Zalecany zarówno dla
kobiet, jak i dla mężczyzn. Wysoką skuteczność zawdzięcza specjalnie dobranym składnikom: karnityna 5%, kofeina 1%, wyciąg
z bluszczu 1%, wyciąg z zielonej herbaty 1%, wyciąg z alg morskich 1% oraz wyciąg z wąkroty azjatyckiej 0,1%. Karnityna i
kofeina stymulują proces lipolizy, zmniejszają ilość triglicerydów w komórkach tłuszczowych. Wyciągi z bluszczu i zielonej
herbaty stymulują i poprawiają krążenie oraz działają drenująco. Wyciąg z wąkroty azjatyckiej stymuluje fibroblasty do syntezy
kolagenu i elastyny. Wyciąg z alg morskich stymuluje metabolizm komórkowy, ułatwia eliminację toksyn i zapobiega
gromadzeniu płynów. Skuteczna terapia cellulitu. pH 6.0.
Wygładza, ujędrnia i poprawia elastyczność skóry. Wspomaga działanie eliminujące nadmierne gromadzenie się tkanki
tłuszczowej.

Stosowanie
Stosować codziennie rano i wieczorem, masując miejsca objęte cellulitem. Pierwszych efektów należy się spodziewać po czterech
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miesiącach. Po nałożeniu preparatu, dla przyspieszenia rezultatów można przykryć skórę przezroczystą folią.
Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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