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Dermika Vitamina P zielony krem ochronny 50 ml
Cena: 39,85 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Niedostępny

Opakowanie

50 ml

Postać

Kremy

Producent

DERMIKA

Rodzaj rejestracji

Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Wskazania i działanie
VITAMINA P PLUS to seria kosmetyków przeznaczonych do przeciwzmarszczkowej pielęgnacji każdego typu cery delikatnej,
wrażliwej, z kruchymi, płytko położonymi naczynkami krwionośnymi, które mają skłonność do nadmiernego rozszerzania się i
pękania. Polecana jest także w pielęgnacji skóry skłonnej do trądziku różowatego. Preparaty z serii:
wzmacniają i uszczelniają ścianki naczyń krwionośnych,
redukują zaczerwienienia skóry,
zapobiegają podrażnieniom i działają kojąco,
hamują procesy starzenia się i fotostarzenia się skóry.
Kosmetyki opracowano w oparciu o najnowsze osiągnięcia nauki w walce z problemami naczynkowymi, nadwrażliwością skóry
oraz fotostarzeniem.
CAPILLARY RESISTANCE COMPLEX – zestaw silnie działających bioflawonoidów zaliczanych do witaminy P. Wzmacniają i
uszczelniają ścianki naczyń krwionośnych, zmniejszają ich przepuszczalność, redukując zaczerwienienia skóry. Chronią i
naprawiają zniszczony kolagen. Działają ochronnie, przeciwzapalnie i antyrodnikowo, zapobiegają podrażnieniom.
N-peptyd-15 - NEUROAKTYWNY składnik najnowszej generacji, który zmniejsza objawy wrażliwości skóry wyciszając odbiór
bodźców przez komórki nerwowe w skórze. Dzięki temu daje działanie kojące o nieznanej wcześniej sile (tzw. ang. "pain killer").
Zmniejsza reakcje rumieniowe wywołane stresem, zmianami temperatury czy używkami.
SKŁADNIKI AKTYWNE
EKSTRAKT Z LIŚCI WINOGRON - zawiera bioflawonoidy z mianowaną ilością izokwercytryny. Otrzymywany unikatową metodą
mikrofalową pozwalającą na otrzymanie wyciągu o bardzo dużej stabilności. Dzięki zawartości wielu związków o aktywności
witaminy P - flawonoidów, taniny, inositolu - przeznaczony jest do specjalistycznej pielęgnacji cery z problemami
"naczynkowymi".
WYCIĄG Z KORY KASZTANOWCA - wysokiej klasy wyciąg z witaminą P - bioflawonoidami, charakteryzujący się wysoką,
mianowaną zawartością ESKULINY I RUTYNY o działaniu wzmacniającym ścianki naczyń krwionośnych. Eskulina łagodzi
miejscowe zaczerwienienie skóry występujące w postaci plam, jako następstwo przejściowego rumienia powstałego wskutek
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stresu, zmian temperatury czy konsumpcji alkoholu.
ALGI ZIELONE - substancją działającą jest aktywna frakcja peptydowa AFP wyizolowana z alg z grupy zielenic rosnących u
wybrzeży Bretanii. AFP działa uspokajająco na układ nerwowy w skórze. Poprzez kontrolę neurosensorów skórnych OSŁABIA
REAKCJE CZUCIOWE w skórze. Blokuje neuroprzekaźniki wywołujące stany zapalne, co zmniejsza nadpobudliwość i
reaktywność skóry i naczyń na bodźce zewnętrzne.
KOMPLEKS OCHRONNY - przeciwzmarszczkowy złożony z substancji chroniących skórę i naczynia przed WOLNYMI
RODNIKAMI, promieniami UV i wpływem smogu - polifenole + koenzym Q10 + witamina E + stabilizowana witamina C + filtr antyUV.
KOMPLEKS REGENERUJĄCY - przeciwzmarszczkowy o własnościach łagodzących. Zawiera fitosterole + emolienty + kwas
gamma-linolenowy + bioaktywny olej z nasion pszenicy + skwalen z oliwek
KOMPLEKS NAWILŻAJĄCY - przeciwzmarszczkowy. Naturalne substancje uzupełniające niedobory wilgoci w skórze i
zabezpieczające ją przed utratą wody + aminokwasy i peptydy z cytoplazmy żywych komórek roślinnych + fitosterole + kwasy
tłuszczowe
KOMPLEKS KOJĄCY - aloes + d-pantenol + alantoina
SYSTEM TRANS-OXYGEN - tlen zamknięty w nośniku tłuszczowym przenikający bezpośrednio do skóry. Łagodzi podrażnienia i
zaczerwienienia, stymuluje metabolizm.
STYMULATOR ODPORNOŚCI - specyficzny polisacharyd z błon komórek roślinnych. Odgrywa zasadniczą rolę w zabezpieczeniu
skóry przed infekcjami, czynnikami toksycznymi z zanieczyszczeń środowiska i uszkodzeniami w wyniku działania promieni UV.
Działa poprzez aktywację komórek systemu obronnego skóry, głównie makrofagów.
WITAMINY C, A, E, F (NNKT).
ZIELONY KREM OCHRONNY z barwnikiem maskującym zaczerwienienia - krem polecany jest na dzień, do każdego typu cery
naczyniowej w każdym wieku, z widocznymi zaczerwienieniami będącymi wynikiem obecności kruchych, płytko położonych
naczynek krwionośnych, które mają skłonność do rozszerzania się i pękania. Zielony krem ochronny działa kompleksowo
chroniąc cerę naczynkową przed objawami starzenia się oraz wyraźnie poprawiając jej wygląd. Natychmiast po aplikacji pojawia
się spektakularny efekt maskowania zaczerwienień i rozjaśnienia kolorytu skóry, która nabiera atrakcyjnego wyglądu. Stosowany
regularnie działa przeciwzmarszczkowo i kojąco. Krem doskonale wygładza skórę, nawilża i uelastycznia naskórek. Zawiera filtr
anty UVB i antyleukinę, które chronią skórę przed fotostarzeniem, a DNA komórek skóry przed uszkodzeniem przez promienie
słoneczne.
Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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