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Dr Irena Eris Clinic Way - dermo-maska odmładzająca na
tkaninie x 1 szt
 

Cena: 17,29 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Maseczki

Producent DR IRENA ERIS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka
Dermo-Maska skutecznie wygładza, ujędrnia i regeneruje, sprawiając że skóra błyskawicznie odzyskuje świeżość, naturalny blask i
wyraźnie młodszy wygląd.

Zawarty w formule wyciąg z komórek macierzystych dzikiej orchidei o właściwościach antyoksydacyjnych redukuje zmarszczki
i chroni skórę przed procesami starzenia. Kwas hialuronowy w połączeniu z glicerolem intensywnie nawilżają, wyraźnie
poprawiając elastyczność skóry.
Delikatna, żelowa konsystencja maski przynosi natychmiastowe uczucie ukojenia oraz wyjątkowej przyjemności i relaksu.
POTWIERDZONA SKUTECZNOŚĆ:

poprawa elastyczności (93%*)
regeneracja (93%*)
intensywne nawilżenie (90%*)
redukcja ilości zmarszczek do 30%*
poprawa jędrności skóry o 44%*

Nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego.
Testowano dermatologicznie.
Składniki aktywne:

lecytyna (Lecithin) - (fostatydylocholina) - lecytyna sojowa zawierają powyżej 60% nienasyconego kwasu tłuszczowego
- linolowego. Redukuje zaskórniki i krostki trądzikowe. Lecytyna zawarta jest w ściankach liposomów.
witamina E (tokoferol) - Jako aktywny antyutleniacz chroni włókna kolagenowe przed degradacją, zabezpieczając skórę
przed efektami przedwczesnego starzenia.
żeń- szeń (Panax Ginseng) - w kosmetyce stsowany jest korzeń, który zawiera ginsenozydy, skrobię, tłuszcz, witaminy z
grupy B, witaminę C, żelazo, magnez, saponiny. Silne działanie antystarzeniowe. Stosuje się go w kremach i maseczkach
o działaniu regenrującym i odmładzajacym, w preparatach przeciwstarzeniowych - stymulujących odnowe naskórka i

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/dr-irena-eris-clinic-way-dermo-maska-odmladzajaca-na-tkaninie-x-1-szt.html
http://www.aptekaotc.pl/dr-irena-eris-clinic-way-dermo-maska-odmladzajaca-na-tkaninie-x-1-szt.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

przywracających skóze zakłóconą równowagę fizjologiczną.
kwas hialuronowy - występujący naturalnie mukopolisacharyd w tzw. istocie międzykomórkowej tkanki łącznej. Kwas
hialuronowy w tkankach działa jako smar w stawach, galaretowata substancja spajająca oraz środek do zatrzymywania
wody w przestrzeni śródmiąższowej. Pod tym względem jego możliwości są największe ze wszystkich pozostałych
znanych w kosmetyce substancji.

*Wyniki badań in vivo w Centrum Naukowo-Badawczym Dr Irena Eris.

Stosowanie
Otworzyć saszetkę, rozłożyć maskę i nałożyć na oczyszczoną skórę tak, by miękka strona tkaniny przylegała do twarzy. Następnie
usunąć warstwę ochronną. Dopasować maskę do konturów twarzy. Po ok. 15 minutach zdjąć maskę, a pozostałą esencję delikatnie
wmasować w skórę. Powtarzać aplikację 2-3 razy w tygodniu. Można stosować samodzielnie lub po wchłonięciu esencji nałożyć
odpowiedni dermokrem.

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