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Dermash serum witaminy C 15 ml
 

Cena: 66,49 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 15 ml

Postać Serum

Producent DERMASH

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Skoncentrowana formuła Witaminy C skutecznie wyrównuje koloryt skóry, redukuje zaczerwienienia, zwęża pory, wygładza i nawilża
skórę.

Składniki
AQUA/WATER, GLYCERIN, SODIUM ASCORBYL PHOSPHATE, PHOSPHATIDYLCHOLINE, PROPYLENE GLYCOL, CITRIC ACID,
CHOLESTEROL, ASCORBYL PALMITATE, THIOCTIC ACID, TOCOPHERYL ACETATE, TOCOPHEROL, DISODIUM EDTA, CETRIMONIUM
CHLORIDE, DEHYDROACETIC ACID, BENZYL ALCOHOL.

Charakterystyka
Vitamin C Serum stworzone z myślą o cerze naczynkowej skłonnej do zaczerwienienia i przebarwień. Korzystnie wpływa na syntezę
kolagenu oraz rewitalizuje skórę. Zapewnia ochronę antyoksydacyjną i ochronę przed wolnymi rodnikami. Pomaga widocznie ujędrnić
skórę i zminimalizować widoczność porów.

 Witamina C swoją wysoką skuteczność zawdzięcza silnym właściwościom antyoksydacyjnym oraz przeciwzapalnym. Chroni
komórki skóry przed stresem oksydacyjnym i uszkodzeniem DNA zmiatając wolne rodniki (ROS) powstające, między innymi pod
wpływem promieniowania UV. Dzięki temu wykazuje również działanie fotoprotekcyjne, będąc doskonałym uzupełnieniem
działania filtrów przeciwsłonecznych. Hamuje utlenianie sebum zapobiegając powstawaniu zaskórników
Vitamin C Serum

Wyrównuje koloryt skóry
Niweluje przebarwienia typu melaninowego
Zmniejszenie ilości i wielkości porów
Wygładza i nawilża skórę

Liposomy zwiększają zdolność przenikania przez naskórek oraz zwiększają biodostępność substancji czynnej w organizmie.
Unikalny nośnik liposomowy użyty w serum dostarcza substancje czynną (Witaminę C) bezpośrednio do komórek ludzkiego
organizmu.
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Nośnik liposomowy pozwala na penetrację Witaminy C do głębszych warstw skóry oraz na efektywne wprowadzenie jej do
komórek. Zwiększa antyoksydacyjne działanie witaminy, przez co zapewnia efektywniejszą walkę ze stresem oksydacyjnym,
generowanym w wyniku procesów fotostarzenia skóry.

Stosowanie
Nałożyć niewielką ilość serum na oczyszczoną skórę twarzy. Wmasować delikatnie opuszkami palców aż do całkowitego wchłonięcia.
Lekka, szybko wchłaniająca się, bezzapachowa formuła jest idealna dla wszystkich typów skóry.

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