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

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

 

 

Institut Esthederm Bronz Repair Sunkissed
przeciwzmarszczkowy krem ochronny do twarzy, nadający
złocisto-brązowy odcień 50 ml
 

Cena: 174,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Kremy

Producent INSTITUT ESTHEDERM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

WSKAZANIA:
Skóra z widocznymi oznakami starzenia się – zmarszczki i drobne linie. Skóra pozbawiona blasku, z nierównym
kolorytem. Dla osób, które chcą się opalić. Normalne lub silne nasłonecznienie (INDEX UV 4–7), lato, rozsądna,
umiarkowana ekspozycja na słońce. Idealny jako dzienny krem podczas lata.

SKŁADNIKI AKTYWNE:
GLOBAL CELLULAR PROTECTION (hydrolizowane białka, naturalne nukleotydy, wit. E, kwas 18-beta-glicyretynowy,
siarczan dekstranu) – opatentowana technologia biologicznie chroniąca komórki skóry przed agresywnym
promieniowaniem UV. Wzmacnia naturalne zdolności samoobrony i adaptacji skóry w stosunku do słońca – działa
przeciw wolnym rodnikom, zapobiega fotostarzeniu, zmniejsza ryzyko wystąpienia poparzeń słonecznych, chroni DNA
komórek skóry oraz przyśpiesza procesy naprawcze.
FILTRY UVA-UVB – ochrona fotosłoneczna i przed fotostarzeniem.
TECHNOLOGIA ADAPTASUN (biomimetyczny heksapeptyd, oligoelementy, aminokwasy, wit. F, diole) – optymalizuje
proces pigmentacji skóry (naturalna ochrona skóry) dla szybszej, intensywniejszej i długotrwałej opalenizny.
TECHNOLOGIA REPAIR (peptydy, wyciąg z wąkrotki azjatyckiej) – zapobiega i niweluje zmarszczki dzięki stymulacji
procesów naprawczych w skórze (keratynocytów i fibroblastów), wzmacnia i nadaje gęstość.
CELLULAR WATER PATENT – WODA KOMÓRKOWA – dostarcza skórze energię do życia oraz stymuluje optymalne
funkcjonowanie komórek skóry.

DZIAŁANIE:
Wyrównuje koloryt i nadaje złocisty blask. Chroni i optymalizuje naturalne opalanie.
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Pomaga zachować młody wygląd skóry, wygładza zmarszczki.
REZULTATY:

Naturalny, muśnięty słońcem blask. Zmarszczki i drobne linie skóry widocznie wygładzone. Nawilżona, jedwabista i
piękna skóra. Szybka, rozświetlona i długotrwała opalenizna.

Stosowanie
Nałożyć obficie i równomiernie na twarz, szyję oraz dekolt, 20 minut przed ekspozycją na słońce. Aplikację powtarzać co 2 godziny lub
po każdej kąpieli.

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