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La Roche-Posay substiane+ extra riche
przeciwzmarszczkowy krem odbudowujący 40 ml
 

Cena: 112,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 40 ml

Postać Kremy

Producent LA-ROCHE POSAY

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
Aqua/water, paraffinum liquidum/mineral oil, glycerin, dimethicone, isocetyl stearate, hydrogenated polyisobutene, Butyrospermum
parkii butter/shea butter, cera alba/beeswax, cetyl alcohol, glyceryl stearate, PEG-100 stearate, cera carnauba/carnauba wax, cera
microcristallina/microcrystalline wax, paraffin, sorbitan tristearate, dimethiconol, isohexadecane, sodium hyaluronate, sodium hydroxide,
arginine PCA, serine, disodium EDTA, propylene glycol, hydrolyzed linseed extract, hydroxypropyl tetrahydropyrantriol, acetyl dipeptide-1
cetyl ester, xanthan gum, polysorbate 80, acrylamide/sodium acryloyldimethyltaurate copolymer, acrylates copolymer, pentaerythrityl
tetra-di-t-butyl hydroxyhydrocinnamate, sodium benzoate, phenoxyethanol, benzoic acid, parfum/fragrance.

Wskazania i działanie

La Roche Substiane+ Extra-Riche to odbudowujący krem przeciwstarzeniowy, przeznaczony dla kobiet po 55-tym roku życia.
Reaktywuje substancję budulcową skóry. Długotrwale przywraca strukturę podporową i komfort skóry.
Zawiera 5% Pro-Xylan, który wzmacnia syntezę glikozaminoglikanów GAG &ndash; czynników pozwalających na wzmocnienie
gęstości i jędrności skóry.Pro-Xylan to niezwykle mała, dobrze tolerowana cząsteczka, stworzona jako cząsteczka
biomimetyczna &ndash; naśladująca występującą naturalnie w skórze ksylozę. Działa jak cząsteczka magnetyczna, która
przyciąga GAG, aby uporządkować ich strukturę i połączyć w olbrzymią sieć. Pro-Xylan mając niesamowitą zdolność wiązania
wody i substancji odżywczych wzmacnia warstwę podstawną skóry.
Laboratoria La Roche-Posay dokonały w 2010 roku przełomowego odkrycia w walce ze starzeniem się skóry. Odkryły 4%
Linactyl &ndash; unikalny składnik aktywny. Pomaga on reaktywować komórki podporowe znajdujące się w górnej warstwie
skóry właściwej. Reaktywuje produkcję kolagenu i wzmacnia podporę skóry. Linactyl odwraca proces starzenia skóry poprzez
pobudzenie produkcji białek odpowiedzialnych za gładkość i gęstość skóry. Pobudza produkcję białek odpowiedzialnych za
komunikację komórkową.
Zawarte w kremie aminokwasy: arginina &ndash; odpowiada za nawilżenie skóry, zaś seryna &ndash; naturalnie wiąże wodę.
La Roche Substiane+ Extra-Rich posiada wyjątkowo bogatą konsystencję, zapewniającą nadzwyczajny komfort. Krem
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odbudowuje strukturę naskórka, modeluje kontur twarzy.
Nie zawiera parabenów. Tolerancja testowana pod kontrolą dermatologiczną.

Działanie udowodnione klinicznie:

wypełnienie + 29% - struktura skóry jest wypełniona i zregenerowana
wspaniałe nawilżenie + 18% - biomechaniczne właściwości skóry są znacząco wzmocnione: skóra odzyskuje jędrność i gęstość
mniej zmarszczek &ndash; 20% - skóra jest naprężona i gładka, zmarszczek jest mniej, są płytsze i krótsze, są mniej widoczne.

Stosowanie

Nakładaj rano i/lub wieczorem na twarz i szyję.

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

