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Dermedic Hydrain 3 Hialuro nawadniający krem
przeciwzmarszczkowy na dzień 55 g (z pompką)
 

Cena: 39,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 55 g

Postać Kremy

Producent BIOGENED

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Hydrain 3 Hialuro to wzmocniona siła nawadniania skóry o bogatych konsystencjach i składach. Kosmetyki przeznaczone są dla skóry
wyjątkowo wysuszonej, wymagającej intensywnej pielęgnacji nawadniającej.
Działanie:

wzmocniony system nawadniania: długofalowe, intensywne nawodnienie nawet bardzo wysuszonej skóry,
przywrócenie zdolności skóry do nawilżania, zatrzymanie wody w naskórku,
wygładzenie skóry, zniwelowanie uczucia napięcia i ściągnięcia, brak podrażnień,
uczucie świeżości i czystości.

Preparaty zawierają idealnie dobraną dawkę konserwantu dzięki sześciokrotnemu procesowi odkażania produktów. Wśród składników
serii znaleźć można:

Urea – mocznik - to substancja występująca naturalnie w naszym organizmie. Jest on jedną z istotnych składowych NMF
(Natural Moisturizing Factor) - naturalnego czynnika nawilżającego skóry, który odpowiada za odpowiednie nawodnienie
warstwy rogowej naskórka. Silnie nawilża - do 10%. Lekko złuszcza - powyżej 10%. Zwiększa przenikanie składników aktywnych
w głąb skóry. Zgodnie z badaniami, jest to składnik nietoksyczny i dobrze tolerowany nawet przez osoby skłonne do alergii i
podrażnień.
Hyaluronic Acid – kwas hialuronowy - występuje w ludzkim organizmie zatem jest przez niego łatwo przyswajalny i bezpieczny
w stosowaniu. To jeden z podstawowych składników tkanki łącznej. Występuje w skórze właściwej, mózgu, kościach, płynie
łzowym i stawowym. Wnika w głębsze warstwy skóry. Usprawnia absorpcję innych składników. Nie powoduje rozszerzania
naczyń krwionośnych. Cząsteczka kwasu hialuronowego posiada zdolność wiązania aż 200 - 250 cząsteczek wody, dzięki
czemu kwas hialuronowy potrafi skutecznie zatrzymywać wodę w skórze i zapobiegać jej przesuszeniu.
Hydroavena - zmikronizowane oligopeptydy owsa - mikroskopijne cząsteczki uzyskiwane z owsa. Wiążą wilgoć w warstwie
rogowej skóry. Natychmiast ujędrniają. Wygładzają skórę.
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Hydroveg VV - kompleks składników NMF (mocznik, lizyna, sól sodowa kwasu PCA, kwas mlekowy), obecnych w zdrowej skórze.
Odpowiedzialny jest za utrzymanie nawilżenie w warstwie rogowej skóry. utrzymuje nawilżenie w warstwie rogowej skóry.
Poprawia elastyczność. Utrzymuje właściwe, kwaśne pH skóry na poziomie - 4,5 do 6,2.

Dermedic Hydrain 3 Hialuro nawadniający krem przeciwzmarszczkowy na dzień chroni przed wolnymi rodnikami i hamuje
melanogenezę.
Alga morska bogata w minerały, lipidy i witaminy wpływa na wzrost nawilżenia oraz poprawę metabolizmu – "odradzania" się
nowych komórek skóry.
Zintegrowany system ochrony przeciwstarzeniowej poprzez nawadnianie skóry – Hialuronic acid – kwas hialuronowy
utrzymuje wodę w naskórku, pobudza syntezę włókien kolagenowych, redukuje ilość oraz głębokość zmarszczek mimicznych i
statycznych.
Kompozycja kwasu hialuronowego i oleju z oliwek odpowiada za wybitne właściwości nawilżające preparatu i długi czas
działania.
Zabezpiecza przed niekorzystnym działaniem promieni słonecznych – kompleks filtrów mineralnych i fizycznych SPF15 chroni
przed chronostarzeniem się skóry.
Olej z oliwek – utrzymuje optymalne nawilżenie warstwy rogowej skóry. Ogranicza TEWL – transepidermalnej utratę wody,
zapewniając równowagę hydrolipidowej w naskórku.
Krem nie zatyka porów. Dobrze się wchłania. Doskonały pod makijaż.
Zalecany do pielęgnacji przeciwstarzeniowej skóry suchej i bardzo suchej, przesuszonej.

Składniki aktywne
Woda termalna, Kwas hialuronowy 3%, Algi Morskie, Olej z oliwek, Filtry ochronne UVA, UVB – SPF 15
Stosowanie
Nanieść na twarz, szyję i dekolt równomierną warstwę preparatu i pozostawić do wchłonięcia.
Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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