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BasicLab Esteticus - kuracja przeciwzmarszczkowa pod oczy
Nawilżenie i Ujędrnienie 15 ml
 

Cena: 69,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 15 ml

Postać Serum

Producent NEW APPROACH

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
BasicLab Esteticus to innowacyjna gama kuracji przeciwzmarszczkowych oparta na 3 efektywnych postaciach wit.C: Ascorbic Acid,
Ascorbyl Glucoside, Ascorbyl Tetraisopalmitate, kwasie ferulowym, naturalnej wit.E oraz peptydach dedykowana różnym potrzebom
skóry. Kuracje nie tylko wspomagają walkę z procesem starzenia się skóry, ale również niosą ze sobą dodatkowe benefity wynikające z
wszechstronnego działania wit.C w połączeniu z kwasem ferulowym i wit.E.
Gama BasicLab ESTETICUS

Bez parabenów, silikonu, glikolu propylenowego, phenoxyethanolu
Hipoalergiczne – odpowiednie dla skóry wrażliwej

Kuracje dedykowane są wszystkim rodzajom skóry, można je stosować na dzień i/lub noc w zależności od potrzeb.

Składniki
Aqua (Water), Glycerin, Pentylene Glycol, Acetyl Hexapeptide-8, Sodium Hyaluronate, Caffeine, Niacinamide, Panthenol,
Hydroxyacetophenone, Caprylyl Glycol, Citric Acid, Xanthan Gum.

Charakterystyka
Specjalistyczne serum pod oczy o żelowej konsystencji
DZIAŁANIE

Acetylo Hexapeptide-8 nazywany „bezpiecznym botoksem” zapewnia wielokierunkowe działanie. Pobudza fibroblasty do
produkcji włókien kolagenowych, dzięki czemu skóra zagęszcza się, staje się młodsza i jędrniejsza. Działa na głębokie warstwy
skóry zastępując składniki wypełniające, co przyczynia się do jej naturalnego wygładzenia. 10% stężenie peptydu obecne w
serum redukuje zmarszczki aż o 28% w 30 dni.
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Zawartość Niacynamidu widocznie poprawia barierę lipidową naskórka sprawiając, że cienka skóra pod oczami jest lepiej
nawilżona i bardziej odporna na działanie czynników zewnętrznych.
Kofeina skutecznie stymuluje mikrokrążenie redukując obrzęki i zasinienie.
Dodatkowa obecność kwasu hialuronowego nawilża skórę i przyczynia się do redukcji zmarszczek mimicznych

REZULTATY

Efekt wygładzenia i liftingu – botox effect.
Zniwelowane cienie pod oczami.
Skóra nawilżona, elastyczna i pełna blasku.

Stosowanie
Kilka kropli należy nanieść na oczyszczoną skórę wokół oczu, omijając okolice worka spojówkowego. Stosować rano i/lub wieczorem w
zależności od potrzeb.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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