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BasicLab Esteticus - serum z 0,5% retinolem, koenzymem
Q10 i skwalanem 15 ml
 

Cena: 89,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 15 ml

Postać Serum

Producent NEW APPROACH

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka
Specjalistyczne serum na noc na bazie 0,5% czystego retinolu, koenzymu Q10 i skwalanu przyczynia się do globalnego działania
przeciwstarzeniowego i korygującego.

DZIAŁANIE
Siła czystego retinolu długofalowo stymuluje syntezę kolagenu sprawiając, że zmarszczki zostają wygładzone, a owal
twarzy skorygowany. Skóra nabiera młodzieńczej jędrności i elastyczności, a jej struktura zostaje wyraźnie poprawiona.
Dzięki procesowi złuszczania naskórka zostają zminimalizowane przebarwienia posłoneczne, hormonalne oraz blizny
potrądzikowe. Retinol skutecznie zwęża pory skóry i reguluje nadmierną produkcję sebum. Najlepsze efekty działania
retinolu są widoczne po 12 tygodniach stosowania.
Koenzym Q10 zwanym w INCI Ubiqinonem, jako jeden z najsilniejszych antyoksydantów efektywnie chroni skórę,
zapewniając jej antyrodnikową tarczę. Doskonale rozpuszcza się w tłuszczach dzięki czemu z łatwością wnika do
głębszych warstw skóry. Zwiększa jej elastyczność i jędrność a także wygładza drobne zmarszczki. Wpływając
bezpośrednio na produkcję kwasu hialuronowego w skórze, zwiększa pośrednio stopień jej nawilżenia.
Naturalna postać skwalanu odżywia i wzmacnia elastyczność naskórka. Skwalan posiada umiejętność wniknięcia w
warstwę rogową skóry i wzmocnienia cementu międzykomórkowego, dzięki czemu chroni naskórek i zmniejsza jego
wrażliwość na promieniowanie UV. Jako silny antyoksydant skutecznie spowalnia procesy starzenia się skóry. Skwalan
jest jednym z elementów zewnętrznej warstwy lipidowej skóry (sebum), chroni przed parowaniem wody z wnętrza skóry,
dzięki czemu dba o odpowiedni poziom jej nawilżenia. Jego właściwości gojące i zmniejszające stany zapalne
ograniczają drażniące działanie retinolu.

REZULTATY
Napięta i widocznie poprawiona struktura i sprężystość skóry.
Zmarszczki zostają wygładzone a owal twarzy skorygowany.
Przebarwienia słoneczne i hormonalne oraz blizny potrądzikowe zostają zminimalizowane.
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Zwężone pory i wyregulowana produkcja sebum.

Stosowanie
Kilka kropli serum nałożyć na twarz i szyję, omijając okolice oczu. Stosować raz dziennie wieczorem na dokładnie oczyszczoną i suchą
skórę. Podczas stosowania serum należy bezwzględnie stosować na dzień bardzo wysoką ochronę przeciwsłoneczną tj. SPF 50.
UWAGA
Należy pamiętać, że na początku terapii retinolem można zaobserwować zaczerwienienie, wysuszenie czy podrażnienie skóry. Jest to
wynik budowania się tolerancji skóry na tą aktywną substancję. Rekomendujemy wprowadzanie retinolu do pielęgnacji co 3-4 dzień, a
następnie stopniowe zmniejszanie odstępów czasowych między kolejnymi aplikacjami.

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