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La Roche-Posay Hyalu B5 skoncentrowane serum
przeciwzmarszczkowe 30 ml
 

Cena: 145,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Serum

Producent LA-ROCHE POSAY

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp

La Roche-Posay jako partner dermatologów na całym świecie, opracowało formułę z wykorzystaniem składników
przeciwstarzeniowych w optymalnych stężeniach, aby osiągnąć najwyższą skuteczność i maksymalne bezpieczeństwo dla
starzejącej się skóry wrażliwej.

Charakterystyka

Formuła serum Hyalu B5 widocznie regeneruje skórę wrażliwą. Wzbogacona w dwie formy kwasu hialuronowego – nisko i
wysokocząsteczkowy, witaminę B5 oraz madekasozyd, w celu nawilżenia, regeneracji i odbudowy bariery ochronnej skóry.
Odpowiednie także po zabiegach medycyny estetycznej.
Skoncentrowane serum przeciwzmarszczkowe widocznie regenerujące i poprawiające jędrność skóry wrażliwej.
WSKAZANIA:

Zmarszczki, utrata jędrności, zmęczona i matowa skóra.
Skuteczność

Skóra natychmiast zyskuje widoczną jędrność i świeży wygląd. Z czasem zmarszczki i drobne linie są widocznie
zmniejszone, skóra jest zauważalnie bardziej elastyczna.

Widoczna skuteczność*:
Wg 90% skóra jest odżywiona
Wg 87% skóra jest nawilżona
Wg 79% skóra jest bardziej elastyczna
Wg 65% skóra jest bardziej promienna
Wg 63% skóra wygląda młodziej a zmarszczki są zredukowane
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Wg 58% oznaki starzenia na skórze są mniej widoczne

*Samoocena po 28 dnach stosowania, 52 kobiety w wieku 40-65 lat o wszystkich typach skóry, deklarujące wrażliwość skóry.

TESTOWANE POD KONTROLĄ DERMATOLOGICZNĄ PO ZABIEGACH PRZECIWZMARSZCZKOWYCH (PEELING, WYPEŁNIANIE
KWASEM HIALURONOWYM)* * * *. Badanie przeprowadzone na niedawno podrażnionej skórze w wyniku przeprowadzonych
zabiegów medycyny estetycznej, potwierdza skuteczność skoncentrowanego serum przeciwzmarszczkowego Hyalu B5:

Wg 94% produkt poprawia elastyczność skóry
Wg 90% zaczerwienienia są zredukowane
Wg 90% uczucie pieczenia jest zredukowane
Wg 90% skóra jest mniej uszkodzona
Wg 87% skóra jest nawilżona
Wg 87% skóra jest bardziej wypełniona
Wg 86% skóra jest zregenerowana
Wg 83% produkt poprawia komfort skóry

* * * *Samoocena, 30 kobiet w wieku 26-63 lat, które 1) przeszły zabieg peelingu glikolowego 50% na tydzień przed rozpoczęciem
samooceny (stosując dodatkowo Cicaplast Baume B5 od dnia przeprowadzenia zabiegu do dni rozpoczęcia samooceny), 2) albo
iniekcjom z kwasu hialuronowego na 3 dni przed rozpoczęciem samooceny. Aplikacja produktu przez 28 dni, dwa razy dziennie na
zdrową skórę.

Stosowanie
Świeża, żelowa konsystencja. Stosuj codziennie rano i wieczorem na twarz, szyję i dekolt. Odpowiednie dla każdego typu skóry
wrażliwej.

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