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Natur Planet Hialu-Pure 5% serum z kwasem hialuronowym
30 ml
 

Cena: 38,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Serum

Producent NATUR PLANET

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Aqua, Hyaluronic Acid, Gluconolactone, Sodium Benzoate

Charakterystyka

Serum z kwasem hialuronowym w formie żelu o trójaktywnym działaniu. Intensywnie nawilżające działanie wyraźnie poprawia
elastyczność skóry. Skóra jest odżywiona i zregenerowana. Serum polecane do codziennej pielęgnacji skóry dojrzałej. Polecany
do stosowania na skórę pod krem nawilżający lub olej.
Wskazania:

Terapia przeciwzmarszczkowa po 45 roku życia.
Nawilżanie - Jest idealnym produktem w terapii skóry suchej i pozbawionej blasku.
Opuchnięte oczy, worki pod oczami.

Kwas hialuronowy, to naturalny polisacharyd (wielocukier) występujący w skórze człowieka. Wchodzi w skład macierzy
międzykomórkowej skóry właściwej. Jego zadaniem jest wiązanie wody, która nawilża warstwy skóry, dzięki czemu skóra jest
naturalnie elastyczna i jędrna. Skóra dobrze nawilżona stanowi lepszą barierę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi,
szybciej się regeneruje. Z wiekiem ilość naturalnego kwasu hialuronowego maleje, a co za tym idzie elastyczność skóry spada
przyczyniając się do powstawania zmarszczek, przesuszania skóry oraz zmniejszenia jej sprężystości. Odpowiednie nawilżanie
skóry, poprzez dostarczenie kwasu hialuronowego i uzupełnienie jego niedoborów może opóźnić te procesy. Obecnie
otrzymywany jest metodami biotechnologicznymi z wykorzystaniem bakterii Streptococcus.

Serum z Kwasem hialuronowym 5% to gęste serum o trójaktywnym działaniu dzięki zastosowaniu odpowiedniego
składu mieszaniny trzech rodzajów kwasów: wielkocząsteczkowego, średniocząsteczkowego oraz
drobnocząsteczkowego. Odpowiedni stosunek kwasów w żelu zapewnia wchłanianie kwasu do głębszych partii skóry,
jak również działa powierzchniowo zatrzymując prawidłowe nawilżenie naskórka.
Serum wchłania się błyskawicznie, a wszystkie substancje odżywcze zawarte w kremie bądź oleju nałożonego na skórę
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po zastosowaniu serum wchłaniane są natychmiastowo i efektywnie. Skóra, nawet najbardziej sucha staje się dogłębnie
nawilżona , odżywiona, elastyczna i zregenerowana.

Uwaga!

Osoby charakteryzujące się skórą suchą i bardzo suchą mogą w pierwszych dniach stosowania odczuwać pieczenie,
zaczerwienie. Jest to spowodowane intensywnym miejscowym nawilżeniem skóry. Efekt ten jednak powinien minąć po kilku
zastosowaniach.
Działanie wszystkich rodzajów Serum Hialu Pure zostały potwierdzone badaniami dermatologicznymi w niezależnych
akredytowanych laboratoriach.

Stosowanie
Rozprowadzić serum za pomocą szklanej pipetki na skórze twarzy, szyi, dekoltu i pod oczami. Pozostawić do wchłonięcia. Poleca się
stosowanie serum regularnie rano i wieczorem przed zastosowaniem kremu. Szklana pipeta umożliwia dokładną aplikację w
odpowiednie miejsce oraz ogranicza kontakt dłoni z preparatem pozostającym w butelce uniemożliwiając rozwój bakterii.
Przechowywać w chłodnym miejscu w szczelnie zamkniętej buteleczce.

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