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Dermika mesotherapist liftingujący krem na dzień 50 ml
 

Cena: 100,39 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Kremy

Producent DERMIKA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
O swoje ciało możemy troszczyć się na wiele sposobów: zdrowo się odżywiając, dbając o nawodnienie i odpowiednią dawkę snu,
uprawiając sport, wykonując masaże itd. Jednak warto mieć świadomość, że nawet wielopłaszczyznowe działanie nie będzie w pełni
skuteczne, jeśli nie zadbamy o odpowiednią pielęgnację. Z myślą o kobietach poszukujących kosmetyków o wysokiej skuteczności
potwierdzonej badaniami klinicznymi powstał Dermika Mesotherapist – krem liftingujący na dzień o silnym działaniu
przeciwzmarszczkowym.

Krem liftingujący na dzień Mesotherapist przeznaczony jest do pielęgnacji skóry dojrzałej. Regularne stosowanie kuracji opracowanej
przez specjalistów tworzących jedną z najbardziej cenionych marek kosmetycznych zapewnia efekt liftingu bez użycia skalpela. Krem na
dzień otacza skórę kompleksową ochroną przeciwstarzeniową, nawilża cerę i zapewnia wysoki komfort stosowania. Lekka, a
jednocześnie silnie skoncentrowana formuła szybko się wchłania, nie pozostawiając lepkiego filmu na twarzy. Krem spełni oczekiwania
kobiet pragnących widocznych efektów, które pojawią się zaraz po nałożeniu kremu (aż 90% kobiet testujących kosmetyk potwierdziło
poprawę napięcia skóry już po 15 minutach od aplikacji).

Jak działa krem Dermika Mesotherapist? Nowoczesny kosmetyk jest tajną bronią w walce z oznakami starzenia – wiotką skórą,
zmarszczkami, bruzdami, opadającym owalem. Krem poprawia jakość skóry oraz liftinguje bez nieprzyjemnego uczucia ściągnięcia.
Swoją skuteczność krem Mesotherapist marki Dermika zawdzięcza przede wszystkim innowacyjnej formule. Podczas opracowywania
jego składu wykorzystano najnowsze i najskuteczniejsze rozwiązania czerpiące z medycyny estetycznej. Metoda nieinwazyjnej
mezoterapii została połączona z technologią Lift&Fill. W efekcie składniki zawarte w kremie napinają skórę za pomocą protein i
wypełniającego zmarszczki, usieciowanego kwasu hialuronowego o przedłużonej aktywności.

Jednym z najważniejszych składników kosmetyku jest kwas hialuronowy w usieciowanej, czyli bardziej stabilnej i trwałej formie.
Składnik ten niezwykle skutecznie wypełnia powierzchniowe bruzdy, zapewniając ich szybkie spłycenie i nawodnienie głębszych warstw
skóry. Kwas hialuronowy redukuje też niemal całkowicie uczucie dyskomfortu towarzyszące liftingowi. Jest naturalną substancją, której
zawdzięczamy młodzieńczy wygląd skóry. Niestety, z czasem stężenie dobroczynnego składnika powoli się zmniejsza (proces
degradacji kwasu hialuronowego rozpoczyna się od około 25. roku życia), przez co skóra staje się bardziej wiotka, wrażliwa na czynniki
zewnętrzne, przesuszona, pojawiają się na niej zmarszczki. Kolejnym składnikiem aktywnym jest silny ekstrakt roślinny stymulujący
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komunikację między komórkami naskórka i skóry właściwej, aby zwiększyć ilość kolagenu i elastyny w głębszych partiach skóry.
Rozwiązanie okazało się przełomem w branży kosmetycznej, co zaowocowało przyznaniem marce prestiżowej nagrody za
innowacyjność na międzynarodowych targach. Na uwagę zasługują również:

● polimer peptydowy pochodzenia naturalnego o trójwymiarowej strukturze, otrzymywany zaawansowaną metodą biotechnologiczną.
Ten wyjątkowy składnik tworzy na powierzchni skóry niewidzialny szkielet poprawiający napięcie i gęstość;

● aktywny peptyd osłabiający skurcze mięśni wygładzający drobne zmarszczki mimiczne i opóźniający powstawanie kolejnych;

● ekstrakt z orchidei, kwiatu będącego symbolem piękna i wiecznej młodości. W roślinie znajduje się rutyna – organiczny związek
chemiczny, który zapobiega powstawaniu niektórych wysoce reaktywnych wolnych rodników i spowalnia utlenianie witaminy C.

Krem Dermika Mesotherapist przeznaczony jest do stosowania w ciągu dnia. Niewielką ilość kremu należy delikatnie wmasować w
skórę twarzy. Produkt testowany dermatologicznie. W opakowaniu znajduje się 50 ml kosmetyku. Krem zamknięty jest w eleganckim,
szklanym słoiczku. Przechowywać z dala od słońca słonecznego. W sprzedaży znajdziesz również krem na noc z tej samej serii.

Charakterystyka
Dermika Mesotherapist to seria zaawansowanych, niezwykle skutecznych kosmetyków stworzonych dla kobiet dojrzałych, które w
pielęgnacji poszukują natychmiastowego efektu liftingu, wysokiej skuteczności przeciwstarzeniowej i komfortu stosowania. Aby
zapewnić doskonałe rezultaty działania, Dermika wykorzystała rozwiązania inspirowane doświadczeniami lekarzy medycyny estetycznej,
którzy do odmładzania wyglądu najczęściej wykorzystują kwas hialuronowy, botulinę oraz technikę mezoterapii. Z pomocą tych
rozwiązań wypełniają zmarszczki i głębokie bruzdy, sprawiając, że twarz odzyskuje młodzieńcze rysy, skóra staje się gładka i napięta.

UNIKALNE ROZWIĄZANIA: W linii Mesotherapist Dermika po raz pierwszy wykorzystała wiedzę na temat komunikacji między
komórkami skóry do stworzenia metody nieinwazyjnej mezoterapii stymulującej jej głęboko położone partie. Połączyła ją z
usieciowananym kwasem hialuronowym o przedłużonej aktywności, aby uzyskać unikalne formuły dające doskonałe efekty
poprawy wyglądu. Wyjątkowość całej serii i zarazem jej luksusowy charakter podkreśla ekstrakt z czarnej orchidei.
Zaawansowane składniki aktywne:

KWAS HIALURONOWY - Dermika po raz pierwszy sięgnęła po sprawdzone przez lekarzy medycyny estetycznej
rozwiązanie, jakim jest nie tyle sam kwas hialuronowy, co jego stabilna i trwalsza usieciowana forma. Składnik ten
niezwykle skutecznie „wypełnia” zmarszczki, zapewniając szybkie ich spłycenie i rewelacyjne nawilżenie. Kwas
hialuronowy redukuje też niemal całkowicie uczucie dyskomfortu towarzyszące liftingowi.
METODA NIEINWAZYJNEJ MEZOTERAPII - Sprawność i szybkość przekazywanych między komórkami informacji jest
kluczowa dla odbudowy struktur skóry utraconych z wiekiem, jej wzmocnienia i odnowy. Dermika postanowiła
zastosować ekstrakt roślinny stymulujący komunikację między komórkami naskórka i skóry właściwej, aby zwiększyć
ilość kolagenu i elastyny w głębszych partiach skóry. To jedno z najskuteczniejszych rozwiązań nagrodzonych na
międzynarodowych targach za innowacyjność
WIELOPŁASZCZYZNOWY LIFTING 3D - unikalny polimer peptydowy pochodzenia naturalnego o trójwymiarowej
strukturze otrzymywany zaawansowaną metodą biotechnologiczną. Ten wyjątkowy składnik pokrywa skórę cienką,
elastyczną siateczką, która wzmaga jej napięcie, stając się jednocześnie niewidzialnym szkieletem. Działa ekspresowo,
już po kilku minutach dając zauważalną poprawę naprężenia i napięcia skóry.
BLOKER ZMARSZCZEK - Dermika sięgnęła po jeden z najsilniejszych i najskuteczniejszych związków o działaniu
przeciwzmarszczkowym – aktywny peptyd osłabiający skurcze mięśni. Składnik ten zastosowany w znaczących
ilościach doskonale wygładza drobne zmarszczki mimiczne i opóźnia powstawanie kolejnych, aby dłużej zachować
młody wygląd.
EKSTRAKT Z CZARNEJ ORCHIDEI - Orchidea jest symbolem piękna i wiecznej młodości. Obecna w ekstrakcie z tej
wyjątkowej rośliny rutyna chroni struktury skóry przed wolnymi rodnikami, przyczyniając się do zachowania młodego
wyglądu.

Składniki serii Mesotherapist zapewniają:
natychmiastowy efekt liftingu
wypełnienie i widoczne spłycenie zmarszczek oraz doskonałe nawilżenie skóry
stymulację produkcji kolagenu i elastyny na wyjątkowo wysokim poziomie w skórze właściwej
zdecydowaną poprawę stanu i kondycji skóry
wyjątkowy komfort użycia, zapewniający widoczne efekty bez nieprzyjemnego uczucia ściągnięcia skóry

Liftingujący krem na dzień z usieciowanym kwasem hialuronowym ng i czarną orchideą

Krem do pielęgnacji skóry, która potrzebuje szybkiej oraz widocznej poprawy naprężenia i wypełnienia zmarszczek. Doskonale
walczy z pojawiającą się z wiekiem wiotkością i bruzdami, jak i powierzchniowymi zmarszczkami, poprawia jakość skóry oraz
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liftinguje bez nieprzyjemnego uczucia ściągnięcia.
Wykorzystuje najnowsze i najskuteczniejsze rozwiązania zainspirowane doświadczeniami lekarzy medycyny estetycznej: 
metodę nieinwazyjnej mezoterapii i Technologię Lift & Fill o podwójnym działaniu jednocześnie napinającym skórę z pomocą
protein i wypełniającym zmarszczki usieciowanym kwasem hialuronowym o przedłużonej aktywności.
Skuteczność potwierdzona badaniami*

90% kobiet potwierdziło poprawę napięcia skóry (efekt liftingu) po 15 min. od aplikacji.
Stosowanie: Krem stosować codziennie rano na oczyszczoną skórę twarzy i szyi. Omijać okolice oczu.

*na podstawie 4-tygodniowych badań konsumenckich prowadzonych w niezależnym ośrodku badawczym

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