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Sesderma C-Vit serum liposomowe 30 ml
 

Cena: 185,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Serum

Producent SESDERMA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Sesderma C-Vit w postaci serum liposomowego jest produktem, w składzie którego można znaleźć m.in. wyciąg z miłorzębu
dwuklapowego oraz morwy białej, witaminę C oraz kwas hialuronowy, kwercetynę i inne składniki. Na co jest Sesderma C-Vit?
Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest profilaktyka oraz terapia fotostarzenia skóry. Można aplikować go na skórę wymagającą
kosmetyków o działaniu odmładzającym i rozświetlającym. Kosmetyk bardzo dobrze sprawdzi się również przy terapii skóry
naczynkowej. Ma silne działanie antyoksydacyjne i przyczynia się do syntezy kolagenu oraz sprawia, że skóra nabiera blasku. Serum
liposomowe Sesderma C-Vit sprawia również, że zmarszczki są redukowane, poza tym regularnie stosowany przyczynia się do poprawy
jędrności skóry i jej elastyczności, a przy tym pozytywnie wpływa na jej koloryt. Dodatkowo kosmetyk zapewnia skórze ochronę przed
uszkodzeniami powodowanymi działaniem promieniowania UV oraz wolnych rodników.

W opakowaniu znajduje się 30 ml serum liposomowego Sesderma C-Vit. W skład kosmetyku wchodzi najstabilniejsza postać witaminy
C, która wykazuje odporność na utlenianie, a oprócz tego jest zdolna do przenikania w najgłębsze warstwy skóry. W składzie produktu
znajduje się wyciąg z liści miłorzębu japońskiego, który wspiera działanie przeciwstarzeniowe kosmetyku. Jego połączenie ze stabilną
witaminą C przyczynia się do intensywnej pielęgnacji cery naczynkowej, a dzięki znajdującym się w serum flawonoidom kosmetyk
dodatkowo głęboko odżywia skórę i rozjaśnia ją. Zawarty w serum ekstrakt z morwy białej ma natomiast właściwości przeciwzapalne,
poza tym przyczynia się do regeneracji naskórka i łagodzenia jego podrażnień.

Jak stosować serum liposomowe Sesderma C-Vit? Zaleca się codzienne aplikowanie serum. Produkt powinien być stosowany zgodnie
z zaleceniami producenta. Należy zawsze aplikować go na dokładnie oczyszczoną i osuszoną skórę, delikatnie wmasowując go w
naskórek, aż całkowicie się wchłonie. Serum można stosować 2 razy dziennie lub zgodnie z potrzebami danego użytkownika. Produkt
może być również stosowany w okolicy oczu, jednak zaleca się zachowanie odległości około 3–5 mm od oka. Aby wzmocnić działanie
serum, warto połączyć jego stosowanie z pozostałymi kosmetykami z serii Sesderma C-Vit, czyli z kremem do twarzy lub kremem
rozświetlającym.

Kosmetyk Sesderma C-Vit w postaci serum liposomowego jak każdy inny kosmetyk ma przeciwwskazania. Przeciwwskazaniem do
aplikacji serum Sesderma C-Vit jest nadwrażliwość na chociaż jeden z jego składników. Jeśli po nałożeniu serum liposomowego
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Sesderma C-Vit u pacjenta wystąpią objawy nadwrażliwości na którykolwiek składnik, powinien zaprzestać jego dalszego stosowania i
skonsultować się z lekarzem. Kosmetyk przeznaczony jest wyłączone do zewnętrznego stosowania i jedynie w ten sposób należy go
używać. Produkt powinien być przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Składniki
Witamina C (3-0 etylowy kwas askorbinowy), wyciąg z miłorzębu dwuklapowego (ginkgo biloba), pterostylben, kwercetyna, palmitoyl
tripeptide-5, kwas hialuronowy, wyciąg z morwy białej.

Charakterystyka

Serum z najbardziej stabilną postacią witaminy C (3-O-etylowy kwas askorbinowy), która dzięki zastosowaniu nanotechnologii
jest odporna na utlenianie i dociera do głębokich warstw skóry.
C-VIT Serum działa antyoksydacyjnie na skórę, dodaje jej blasku, wspomaga syntezę kolagenu.
Redukuje zmarszczki, zwiększa jędrność i elastyczność skóry oraz poprawia jej koloryt.
Serum jest zalecane jako profilaktyka i terapia fotostarzenia skóry.
Doskonale sprawdza się jako element terapii skóry naczyniowej.

Stosowanie
Nałożyć na oczyszczoną skórę i delikatnie wmasować. Stosować 2 razy dziennie lub według potrzeb. Można stosować w okolicy oczu
przy zachowaniu odległości 3-5 mm od oka.

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