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Nacomi Beauty Shot 3.0 serum/krem do twarzy 30 ml
 

Cena: 48,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Kremy

Producent Nacomi

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp

Zabiegana 30-stko, Twoja cera wymaga nawilżenia i skoncentrowanej ochrony przed pierwszymi zmarszczkami.
Beauty Shot 3.0, czyli Zastrzyk Piękna od Nacomi, zapewnia intensywne dotlenienie, nawilżenie i nawodnienie skóry nieustannie
poddawanej czynnikom niweczącym każdą próbę pielęgnacji. Przekonaj się sama jak piękna może być Twoja cera!

Składniki
Aqua, Coco-Caprylate/Caprate, Glycerin, Cetyl Alcohol, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Hydrolyzed Glycosaminoglycans, Propylheptyl
Caprylate, Rosa Canina (Rosehip) Fruit Oil, Glycine Soja (Soybean) Oil, Isopropyl Myristate, Stearic Acid, Soluble Collagen, Prunus
Amygdalus Dulcis Oil, Sclerocarya Birrea Seed Oil, Shorea Robusta Seed Butter, Benzyl Alcohol, Sodium Lauroyl Glutamate, Hydrolyzed
Rice Protein, Mannitol, Propylene Glycol, Parfum, Faex Extract, Honey Extract, Sodium PCA, Carthamus Tinctorius (Safflower) Seed Oil,
Linoleic Acid, Retinyl Palmitate, Tocopheryl Acetate, Dehydroacetic Acid, Hyaluronic Acid, Glycogen, Hydrolyzed Elastin, Magnesium
Ascorbyl Phosphate, Pentylene Glycol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Serine, Caprylyl Glycol, N-Prolyl Palmitoyl Tripeptide-56
Acetate, Eugenol, CI 15985, CI 16035.

Charakterystyka

Nawilżanie i odżywianie suchej i szarej skóry:
Ekstrakt z miodu - to idealny kosmetyk dla zmęczonej, szarej skóry. Najważniejsze substancje znajdujące się w miodzie
to dwa cukry proste (fruktoza i glukoza), sole mineralne, enzymy, witaminy B, C, A, D i E, a także kwasy organiczne i olejki
eteryczne. Ten słodki dar pszczół działa na naszą skórę odżywczo i energetyzująco, łagodzi podrażnienia i przyspiesza
gojenie się naskórka. Utrzymuje odpowiedni poziom nawilżenia skóry i wzmacnia jej elastyczność.
Sodium PCA - substancja nawilżająca, występuje naturalnie w ludzkiej skórze. Odpowiedzialna za właściwe nawilżenie i
elastyczność warstwy rogowej naskórka.
Seryne - wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry, zmniejsza podatność na podrażnienia i uczulenia, wygładza,
ujędrnia i poprawia nawilżenie.
Olej ze słodkich migdałów - działa jak naturalny emolient. Wygładza oraz nawilża skórę, co wspomaga jej regenerację.
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Łatwo się wchłania, nie pozostawiając na skórze tłustego filmu.
Glycogen - substancja nawilżająca. Tworzy na powierzchni skóry hydrofilowy film zatrzymujący wodę. Działa
kondycjonująco - zmiękcza i wygładza.
Witamina C - Jest najsilniejszym przeciwutleniaczem występującym poza komórką (ale i wewnątrz komórki spełnia
ważną rolę, chroniąc komórki przed uszkodzeniami oksydacyjnymi). Zwalcza wolne rodniki i inne niekorzystne skutki
promieniowania UV. Stymuluje syntezę kolagenu – kwas askorbinowy jest niezbędny w reakcjach zachodzących w
aminokwasach, budujących łańcuchy polipeptydowe, składające się na włókna kolagenowe.

Walka z trądzikiem.
Mannitol - składnik stosowany w kosmetyce ze względu na właściwości wiążące wilgoć w skórze. Polecany do skóry
tłustej, trądzikowej, odwodnionej i łojotokowej. Reguluje wydzielanie sebum, działa kojąco, przeciwzapalnie i
antybakteryjnie. Likwiduje także obrzęki oraz doskonale nawilża.
Ekstrakt z drożdży - posiada właściwości detoksykujące i oczyszczające, dlatego też hamuje pracę gruczołów łojowych,
ograniczając tym samym powstawanie nieestetycznych zaskórników.
Proteiny ryżu - działają ochronnie, łagodzą podrażnienia oraz regenerują warstwę hydrolipidową.
Olej marula - zawiera Witaminę E i flawonoidy, które mają działanie przeciwstarzeniowe i regenerujące. Dodatkowo
flawonoidy stosowane są w kuracjach antytrądzikowych. Ta mieszanka dobroczynnych składników sprawia, że olej
marula chroni skórę przed promieniowaniem UV, wspomaga syntezę kolagenu i wpływa korzystnie na odbudowę skóry.

Opóźnianie oznak starzenia się skóry:
Kwas hialuronowy drobnocząsteczkowy - wykazuje działanie przeciwzmarszczkowe, zmniejsza głębokość zmarszczek i
poprawia elastyczność skóry. Chroni przed rozkładem naturalnie występujący w skórze kwas hialuronowy. Stymuluje
jego produkcję, dzięki czemu poprawia stan macierzy wewnątrzkomórkowej. Wzmacnia barierę ochronną skóry,
pobudzając wytwarzanie ceramidów. Działa gojąco i regenerująco.
Witamina E - nazywana jest "witaminą młodości". Jako silny przeciwutleniacz neutralizuje wolne rodniki, odpowiedzialne
za podrażnienia i powstawanie zmarszczek, a co za tym idzie – opóźnia proces starzenia się skóry. Ponadto posiada
właściwości odżywcze, regenerujące i nawilżająco-natłuszczające.
Kolagen - regeneruje i odmładza, przywracając świeżość, gładkość i sprężystość skóry. Na powierzchni skóry tworzy
cienką warstwę - film chroniący przed czynnikami zewnętrznymi oraz zabezpieczający przed nadmierną utratą wody.
Hydrolizowana elastyna - jest białkiem występującym wspólnie z kolagenem w tkance łącznej. Dzięki sprężystości
swoich włókien zapewnia skórze elastyczność. Łatwo przenika do skóry, wpływając na jej uelastycznienie i wygładzenie.
Przyczynia się do poprawy witalności cery.
Olej marula - kwasy tłuszczowe zawarte w olejku zapewniają odpowiednie nawilżenie skóry, a witamina C, będąca silnym
przeciwutleniaczem, dodatkowo łagodzi i rozświetla.

Rozjaśnianie przebarwień i uszczelnianie naczynek:
Witamina C - Uszczelnia naczynia krwionośne, zwiększa elastyczność ścian naczynek włosowatych, poprawia
mikrocyrkulację i zmniejsza zaczerwienienia skóry. Hamuje produkcję melaniny, przez co rozjaśnia skórę, wspomagając
usuwanie przebarwień.
Kwas hialuronowy drobnocząsteczkowy - wykazuje działanie przeciwzmarszczkowe, zmniejsza głębokość zmarszczek i
poprawia elastyczność skóry. Chroni przed rozkładem naturalnie występujący w skórze kwas hialuronowy. Stymuluje
jego produkcję, dzięki czemu poprawia stan macierzy wewnątrzkomórkowej. Wzmacnia barierę ochronną skóry,
pobudzając wytwarzanie ceramidów. Działa gojąco i regenerująco.
Olej z dzikiej róży - wzmacnia naczynia krwionośne, dzięki czemu stają się one mniej widoczne. Olejek wspomaga walkę
z przebarwieniami, poprawiając ogólny koloryt cery i rozjaśniając powstałe niedoskonałości.
Trójpeptyd - gen długowieczności. Dzięki zdolności do pobudzania naszego organizmu do produkcji kolagenu zapobiega
przedwczesnemu starzeniu się skóry.

Stosowanie
Serum stosowane jako maska odżywi i ukoi zmęczoną cerę. Jako krem na noc doda poszarzałej cerze świeżego blasku. Stosowany
punktowo, jako krem pod oczy, zniweluje pierwsze zmarszczki mimiczne. Nakładany cienką warstwą, jako krem na dzień, zadba o
idealne nawilżenie Twojej cery. Idealnie sprawdzi się jako baza pod makijaż, bo będąc ciągle w biegu musisz wyglądać świetnie!

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