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Ava Śnieżna Alga kompleks odżywczy na noc 50 ml
 

Cena: 27,49 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Kremy

Producent AVA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp

Laboratorium Kosmetyczne AVA jest na polskim rynku jedną z niewielu firm wykorzystującą śnieżną algę w recepturze
specjalistycznych kosmetyków naprawiających efekty starzenia skóry. Kosmetyki te tworzą najnowszą serię o nazwie ŚNIEŻNA
ALGA.
Śnieżna alga to gatunek glonu występujący w strefach wiecznego śniegu. W bardzo niskich temperaturach, pod wpływem
intensywnego promieniowania UV, alga ta przyjmuje czerwony kolor, tworząc tzw. czerwony śnieg – jest to jej mechanizm
obronny, w trakcie którego wytwarza się specyficzna mieszanka składników aktywnych, które mają właściwości pobudzające
tzw. gen długowieczności obecny w komórkach ludzkiej skóry. Wyraźne działanie anti-aging ekstraktu ze śnieżnej algi wykazały
badania in vitro i in vivo.

Charakterystyka

Składniki kremu zostały dobrane tak, aby intensywnie regenerować skórę podczas snu. Innowacyjny ekstrakt z ekstremofilnej
algi śnieżnej, rosnącej w wyjątkowo niskich temperaturach, pod śniegiem, pobudza naturalne procesy regeneracji skóry,
stymuluje i chroni geny długowieczności KLOTHO i FOXO1 przedłużając żywotność komórek. Uruchamia syntezę 2 typów
kolagenu w komórkach starzejącej się skóry co pomaga zapobiegać ubytkom elastyczności oraz naprawiać już istniejące.
Formuła kremu została wzbogacona kompleksem ceramidów, które poprawiają strukturę skóry poprzez odbudowę cementu
międzykomórkowego naskórka. Ekstrakt z jedwabiu daje uczucie wspaniałej gładkości. Regularne stosowanie kremu przywraca
skórze jędrność, elastyczność oraz optymalne nawilżenie.
Badania in vitro i in vivo wykazały wyraźne działanie anti-aging ekstraktu ze śnieżnej algi. 80% probantów stosujących preparat
ze śnieżną algą zaobserwowało efekt wygładzenia zmarszczek.

Stosowanie
Stosować wieczorem po uprzednim demakijażu. Nanieść na skórę twarzy, szyi i dekoltu, dokładnie rozsmarować, pozostawić do
wchłonięcia.
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Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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