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Retorna krem do twarzy przeciw starzeniu się skóry 50 ml
 

Cena: 196,49 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Kremy

Producent CATALYSIS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
AQUA, C12 -15 ALKYL BENZOATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, GLYCERIN, STEARYL ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE, ALOE
BARBADENSIS LEAF EXTRACT, BIS-PEG/PPG-16/16 PEG/PPG-16/16 DIMETHICONE, PSEUDOALTEROMONAS FERMENT EXTRACT,
HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, HYDROLYZED SOY PROTEIN, TRIPEPTIDE-10 CITRULLINE, TRIPEPTIDE-1, LECITHIN, BUTYLENE
GLYCOL, XANTHAN GUM, CARBOMER, TRIETHANOLAMINE, CAPRYLYL GLYCOL, PHENOXYETHANOL, ACETYL HEXAPEPTIDE-8,
CERAMIDE NP, CERAMIDE AP, CERAMIDE EOP, PHYTOSPHINGOSINE, CHOLESTEROL, SODIUM LAUROYL LACTYLATE, XANTHAN GUM,
METHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, SODIUM BENZOATE, CITRIC ACID, ASCORBIC ACID, POTASSIUM SORBATE, SODIUM SULFITE,
STEARIC ACID, PALMITIC ACID, ETHYLHEXYLGLYCERIN, TOCOPHERYL ACETATE, CREATINE, CETEARETH-25, PANTHENOL, SODIUM
HYALURONATE, DIAZOLIDINYL UREA, BHT, ALLANTOIN, SODIUM HYDROXIDE, PARFUM.

Charakterystyka

RETORNA® krem posiada unikalne właściwości przeciw starzeniu się skóry, efektywnie redukując zmarszczki i rewitalizując
skórę.

Działa silnie nawilżająco i wygładzająco, pozostawiając skórę gładką i elastyczną.
Pobudza syntezę włókien kolagenowych oraz zapobiega powstawaniu zmarszczek mimicznych.
Działa w pełni naturalnie a uzyskany efekt można porównać do efektu „po zabiegu Botox”.
Selektywnie dobrane składniki kremu wspomagają utrzymanie wody w naskórku oraz pobudzają syntezę włókien
kolagenowych.

SK-influks  to kombinacja pięciu składników: ceramidu NP, AP, EOP, fitosfingozyny i cholesterolu.
Działa bardzo silnie nawilżająco, wygładzająco pozostawiając skórę gładką i elastyczną.

Kwas hialuronowy obecny w formule kremu gwarantuje całkowite nawilżenie zewnętrznych warstw skóry.
Formuła zawiera również drugi rodzaj kwasu hialuronowego o bardzo niskiej masie cząsteczkowej, który dociera do głębszych
warstw skóry powodując ich nawilżanie.

Kwas ten jednocześnie ma pozytywny wpływ na białka odpowiedzialne za ścisłe wiązania w skórze (occludin i claudins)
co poprawia gęstość skóry.
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 Dodatkowo jego działanie powoduje wypełnianie bruzd od wewnątrz redukując znacznie głębokie zmarszczki.
Działanie kwasu hialuronowego jest spotęgowane działaniem kolejnego składnika kremu - Argireliny, która zapobiega
powstawaniu zmarszczek mimicznych działając w podobny sposób jak botox.

Obecność w kremie trójpeptydów i hexapeptydów gwarantuje doskonałą regenerację skóry, ponieważ powodują one
wygładzanie zmarszczek oraz powstrzymują enzymatyczną degradację kolagenu spowodowaną starzeniem się.

Regenerujący efekt dodatkowo wzmaga ekstrakt z liści Aloe Barbadensis.

Środki ostrożności przy stosowaniu preparatu Retorna®:
Retorna® jest przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego
należy unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi
w przypadku wystąpienia kontaktu przemyć oczy lub przepłukać błony śluzowe obficie wodą
w przypadku nie ustąpienia podrażnienia skontaktować się z lekarzem
przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od dzieci

Stosowanie
Umyj i osusz skórę. Nakładaj RETORNA krem dwa razy dziennie (rano i wieczorem) na twarz i szyję delikatnie je masując aż do
całkowitego wchłonięcia. Zalecany okres stosowania kremu to trzy miesiące.

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