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Ava Śnieżna Alga kompleks przeciwzmarszczkowy pod oczy
15 ml
 

Cena: 29,69 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 15 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

Wyjątkowo bogaty koktajl składników aktywnych o działaniu odmładzającym.
Zawiera ekstrakt z algi śnieżnej rosnącej w niskich temperaturach, pod śniegiem, która chroni w skórze proteiny
długowieczności KLOTHO i FOXO1. Wymiata wolne rodniki, zwiększa produkcję kolagenu, w połączeniu z naturalnymi masłami i
olejami poprawia elastyczność skóry wokół oczu, regeneruje ją i odżywia. Proteiny znajdujące się w ekstrakcie z jedwabiu
nawilżają naskórek, zapobiegają utracie wody, opóźniają pojawianie się zmarszczek, nadają skórze gładkość i aksamitność.
Obecność składnika HaloxylTM wspomaga usuwanie ciemnego pigmentu z okolic oczu.

Stosowanie
Stosować na dzień i / lub na noc. Niewielką ilość preparatu delikatnie wklepać w skórę wokół oczu, pozostawić do wchłonięcia,
następnie można wykonać makijaż. Zachować odstęp od worka spojówkowego.
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Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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