SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa
ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

Alkemie Trend Alert Call It Magic krem super - normalizujący
50 ml
Cena: 129,99 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Niedostępny

Opakowanie

50 ml

Postać

Kremy

Producent

ALKEMIE GROUP SP.Z O.O.

Rodzaj rejestracji

Kosmetyk

Opis produktu
Wstęp
CALL IT MAGIC to seria kosmetyków, które mają odczarować błędne koło i zrównoważyć ten proces na wielu poziomach
jednocześnie. Jej celem jest przywrócenie skórze zdrowego, estetycznego wyglądu, przy jednoczesnym zachowaniu komfortu i
optymalnego nawilżenia cery.
Składniki
Aqua, Actinidia Chinensis Fruit Extract, Isoamyl Cocoate, Glycerin, C12-16 Alcohols, Propanediol, Tripelargonin, Saccharide Isomerate,
Butyrospermum Parkii Butter, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Palmitic Acid, Lecithin, Hydrolyzed Glycosaminoglycans, Glyceryl
Stearate Citrate, Salvia Hispanica (Chia) Seed Oil, Citronellyl Methylcrotonate, Argania Spinosa Kernel Oil, Helianthus Annuus (Sunflower)
Seed Oil, Xanthan Gum, Sodium Phytate, Chondrus Crispus (Carrageenan) Extract, Carrageenan, Girgatina Stellata Extract, Backhousia
Citriodora Leaf Extract, Rhodomyrtus Tomentosa Fruit Extract, Nelumbo Nucifera Flower Extract, Nymphaea Coerulea Flower Extract,
Hyaluronic Acid, Tocopherol, Citric Acid, Sodium Citrate, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Dehydroacetic Acid, Potassium Sorbate,
Parfum, Linalool, Geraniol, Limonene.
Charakterystyka
Krem Don’t sh(y)ine został stworzony z myślą o kompleksowym wsparciu dla cery problematycznej – trądzikowej, skłonnej do
stanów zapalnych, z rozszerzonymi porami, przetłuszczającej i błyszczącej się.
Zawiera uderzeniową dawkę uzupełniających swoje działanie składników regulujących wydzielanie sebum oraz
ochronnych i nawilżających.
Formuła kremu oparta jest na biomimetycznej, lamelarnej, zbliżonej do budowy naskórka strukturze i „inteligentnych”
promotorach przenikania. Pozwala to na maksymalizację działania kosmetyku, przy zachowaniu fizjologicznej
równowagi i komfortu skóry.
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Otrzymywany z owoców mirtu różanego (Rhodomyrtus tomentosa) Acnilys® to mulltifunkcyjny składnik o silnym
działaniu przeciwtrądzikowym, przeciwzapalnym i antybakteryjnym. Ogranicza rozwój nasilających trądzik bakterii
Propionibacterium acnes. Zmniejsza wytwarzanie sebum i utlenianie lipidów. Zwęża pory, wygładza cerę, redukuje stany
zapalne oraz podrażnienie i zaczerwienienie skóry.
Zanieczyszczenia środowiska zaburzają oleostazę skóry - naturalny proces zrównoważonej produkcji sebum - i
powodują zmiany w jego składzie, które nasilają trądzik. Pozyskiwany z liści australijskiego mirtu cytrynowego
(Backhousia citriodora), OiLESS’city™ to wyjątkowo skuteczny antyoksydant i regulator aktywności gruczołów łojowych.
Jego zadaniem jest kontrola oleostazy, ograniczenie utleniania zawartego w sebum skwalenu oraz redukcja
wywołanego przez zanieczyszczone środowisko przetłuszczania się skóry. Zmniejsza produkcję lipidów i hamuje
uwalnianie uczestniczących w procesie zapalnym interleukin, dzięki czemu redukuje tworzenie się grudek i zmian
trądzikowych.
Nelupure™ to nowoczesny, ekologiczny składnik, pozyskiwany z dwóch odmian lotosu (egipskiego lotosu błękitnego
oraz indyjskiego lotosu orzechodajnego). Ogranicza przetłuszczanie i błyszczenie się cery oraz tworzenie wykwitów
skórnych. Reguluje aktywność gruczołów łojowych od wewnątrz, hamując nadmierne wytwarzanie sebum i
powstawanie zaskórników. Działa matująco, przywraca skórze komfort i uczucie świeżości.
Bogaty w witaminy z grupy B, biotynę, aminokwasy, beta-glukany i cenne pierwiastki (potas, fosfor, magnez, chrom i
wapń) fermentowany filtrat drożdżowy wielokierunkowo poprawia wygląd i kondycję skóry. Wspomaga leczenie trądziku
i wyprysków, delikatnie rozjaśnia oraz poprawia nawilżenie, elastyczność i wytrzymałość.
Bomba witamin, minerałów i antyoksydantów, zawartych w CytoFruit® Water Kiwi (skoncentrowanym, organicznym
soku z kiwi), w naturalny sposób odświeża, rewitalizuje i nawilża cerę. Specjalna, wieloetapowa technologia
pozyskiwania, gwarantuje zachowanie w 100 % walorów biologicznych soku i optymalną jego przyswajalność.
Połączenie działającego jak wewnętrzny „magnes wilgoci” kompleksu Pentavitin® i nowej generacji
niskocząsteczkowego kwasu hialuronowego Glycohyal LW, daje natychmiastowe, silne i długotrwałe (utrzymujące się
nawet do 72 godzin) nawodnienie skóry. Kwas hialuronowy Glycohyal LW cechuje ponad sto razy mniejsza od
standardowej wielkość cząsteczek i wysoka biodostępność dla skóry. Efektem jest głębokie, wielopoziomowe nawilżenie
oraz usprawnienie transportu innych składników aktywnych.
Algowy kompleks Sealift® wygładza i ujędrnia skórę oraz tworzy nawilżająco-obronną barierę anti-pollution,
zabezpieczającą przed odwodnieniem i przenikaniem w głąb skóry szkodliwych zanieczyszczeń środowiskowych.
Najwyższej jakości masło shea i oleje: z nasion chia, arganowy i jojoba wraz z naturalną witaminą E, uelastyczniają
skórę oraz wspomagają procesy jej gojenia. Wzbogacone innowacyjnym estrowym emolientem z ostropestu Celus-BI®
Light Ester zapewniają cerze wyjątkową miękkość i gładkość oraz wzmocnienie bariery naskórkowej.
PRODUKT OPRACOWANY BEZ:
Parabenów (methyl, propyl itd.) (SLS), (SLES)
Parafiny/oleju mineralnego/wazeliny
Donorów formaldehydu
Silikonów
Chemicznych filtrów UV
Ftalanów, (PEG)
Metyloizotiazolinu
Stosowanie
Niewielką ilość kremu nanieś na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu (omijaj okolice oczu). Wmasuj do wchłonięcia. Stosuj rano i
wieczorem.
Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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