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Nacomi Beauty Shot 4.0 serum/krem do twarzy 30 ml
 

Cena: 39,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Kremy

Producent Nacomi

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp

Świadoma 40-stko, zmiany hormonalne w organizmie sprawiają, że Twoja skóra staje się sucha? Widzisz też pierwsze oznaki jej
wiotczenia i pojedyncze głębokie zmarszczki?
Beauty Shot 4.0 wspomaga pielęgnację cery przejawiającej oznaki starzenia się oraz pomaga odzyskać jej jędrność i
elastyczność.

Składniki
Aqua, Coco-Caprylate/Caprate, Glycerin, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Cetyl Alcohol, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Propylheptyl
Caprylate, Hydrolyzed Glycosaminoglycans, Argania Spinosa Kernel Oil, Glycine Soja (Soybean) Oil, Isopropyl Myristate, Sclerocarya
Birrea Seed Oil, Hydrogenated Starch Hydrolysate, Stearic Acid, Shorea Robusta Seed Butter, Sodium Lauroyl Glutamate, Benzyl Alcohol,
Mannitol, Parfum, Aphanizomenon Flos-Aquae Extract, Faex Extract, Carthamus Tinctorius (Safflower) Seed Oil, Linoleic Acid, Retinyl
Palmitate, Tocopheryl Acetate, Dehydroacetic Acid, Hyaluronic Acid, Pentylene Glycol, Glycogen, Magnesium Ascorbyl Phosphate,
Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Potassium Sorbate, N-Prolyl Palmitoyl Tripeptide-56 Acetate, Geraniol, Isoeugenol, Linalool, CI 15985, CI
16035.

Charakterystyka

Nawilżanie suchej i odwodnionej skóry:
Gliceryn roślinna - w naturalny sposób osłania skórę, przenikając do przestrzeni międzykomórkowych, gdzie wiąże wodę
w ilości niezbędnej do zachowania prawidłowego nawilżenia skóry. Ma doskonałe właściwości łagodzące, skutecznie
nawilża przesuszoną skórę ze skłonnościami do pierzchnięcia.
Ekstrakt z drożdży - jest odpowiedzialny za utrzymywanie wody w naskórku, dzięki czemu nawilża, działa zmiękczająco i
wygładzająco.
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,
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pobudzając wytwarzanie ceramidów. Działa gojąco i regenerująco.
Olej ze słodkich migdałów - działa jak naturalny emolient. Wygładza oraz nawilża skórę, co wspomaga jej regenerację.
Łatwo się wchłania, nie pozostawiając na skórze tłustego filmu.

Ograniczenie utraty jędrności i opadania.
Witamina A - wyraźnie poprawia wygląd skóry, uelastycznia, odmładza. Wpływa pośrednio i bezpośrednio na syntezę
kolagenu i elastyny, poprawiając jędrność i redukując drobne zmarszczki. Ponadto neutralizuje niszczycielskie wolne
rodniki, a więc opóźnia procesy starzenia.
Ekstrakt z niebieskich alg - Jest to ekstrakt z endemicznych sinic, zebranych w warunkach naturalnych. Działa jak
naturalne retinoidy (pochodne witaminy A), czyli zagęszcza naskórek, sprawiając, że staje się grubszy, dzięki czemu
skóra nie opada.
Hydrolizowane glikozaminoglikany - dzięki wiązaniu dużej ilości cząsteczek wody w skórze zapewniają odpowiednie
warunki do syntezy podstawowych białek: kolagenu i elastyny. Działają pośrednio przeciwzmarszczkowo, uelastyczniają,
ujędrniają i napinają skórę.
Olej marula - zawiera Witaminę E i flawonoidy, które mają działanie przeciwstarzeniowe i regenerujące. Mieszanka
dobroczynnych składników sprawia, że olej marula chroni skórę przed promieniowaniem UV, wspomaga syntezę
kolagenu i wpływa korzystnie na odbudowę skóry. Dodatkowo flawonoidy stosowane są w kuracjach antytrądzikowych.

Spłycanie głębokich zmarszczek:
Witamina F - hamuje procesy starzenia skóry, chroni przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych (np.
mrozem, wiatrem), zapobiega wysychaniu skóry.
Witamina E - nie bez powodu jest nazywana "witaminą młodości". Jako silny przeciwutleniacz neutralizuje wolne rodniki
odpowiedzialne za podrażnienia i powstawanie zmarszczek. Ponadto posiada właściwości odżywcze, regenerujące i
nawilżająco-natłuszczające.
Kwas hialuronowy drobnocząsteczkowy - 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. Zwiększa odporność skóry na działanie
wolnych rodników, pełni funkcję antyoksydantu i stymuluje działanie katalazy - naturalnego enzymu, biorącego udział w
zwalczaniu wolnych rodników.
Olej arganowy - to przede wszystkim nienasycone kwasy tłuszczowe, które ułatwiają transport składników aktywnych w
głąb naskórka. Dodatkowo wzmacniają barierę hydrolipidową i uzupełniają niedobory związków tłuszczowych m.in.
ceramidów, czyli tzw. cementu komórkowego. Wszystko to składa się na poprawę elastyczności i nawodnienia skóry.
Trójpeptyd - gen długowieczności, zapobiega przedwczesnemu starzeniu się skóry.

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.
Witamina A - ma działanie złuszczające, doskonale sprawdza się w walce z przebarwieniami skóry i odblokowuje pory.
Wpływa również na procesy keratynizacji naskórka, pobudzając odnowę jego wierzchnich warstw. Powoduje
pogrubienie naskórka, co z kolei chroni przed wiotczeniem i opadaniem.

Stosowanie
W celu intensywnego odżywienia skóry po całym dniu nałóż grubą warstwę kremu na oczyszczoną skórę twarzy i pozostaw na noc.
Zastosowany jako krem na dzień, posłuży za doskonałą bazę nawilżającą pod makijaż. Serum może być także stosowane punktowo w
okolicach oczu ust czy dekoltu, dzięki czemu delikatna skóra stanie się nawilżona, a zmarszczki mimiczne zniwelowane.

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