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Sesderma Estryses krem przeciw rozstępom 200 ml
 

Cena: 124,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Kremy

Producent SESDERMA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Sesderma to innowacyjne, niezwykle skuteczne dermokosmetyki, wykorzystujące odkrycia światowej dermatologii. Sesderma
wprowadziła całą gamę produktów opartych na nanotechnologii. Departament badawczo-rozwojowy Sesdermy wynalazł technologię
produkcji liposomów służących nie tylko jako składniki aktywne, ale również jako nośniki innych substancji aktywnych zwiększające ich
skuteczność.

Składniki
Olejek z róży myszkatołowej 0,5%, masło kakaowe 0,5%, masło Shea, wyciąg z hydrolizatu błonicy morskiej 0,4%, propionian retinylu
0,25%, wyciąg z pestek dyni 0,12%, wyciąg z wąkroty azjatyckiej 0,1%, roztwór kolagenu

Charakterystyka

Zapobiega, zwalcza i usuwa rozstępy powstałe na skutek ciąży, karmienia piersią, otyłości, odchudzania, uprawiania sportu,
szybkiego tempa wzrostu (w okresie dojrzewania) etc.
Estryses to krem o wyjątkowej formule specjalnie stworzonej dla zmniejszania głębokości i długości rozstępów. Działa
trójetapowo. Po pierwsze, profilaktycznie (w okresie przed ciążą, przed zwiększeniem objętości z innych przyczyn, bądź w trakcie
wzrostu organizmu). Po drugie, powoduje unaczynienie związane ze wzmożeniem syntezy kolagenu, odbudowę tkanki łącznej,
dotlenienie oraz nawilżenie skóry. Po trzecie, regeneruje skórę (w przypadku głębokich rozstępów).

Wyciąg z wąkroty azjatyckiej wykazuje silne działanie przeciwzapalne.
Masło Shea oraz masło kakaowe nawilżają, odpowiednio natłuszczają, poprawiają koloryt skóry.
Olejek różany regeneruje skórę, łagodzi blizny i zmarszczki.

Estryses zawiera kompleks składników działających na rozstępy, silnie nawilżając skórę, podnosząc jej wytrzymałość i
elastyczność, zwalczając zwiotczenie i pobudzając syntezę kolagenu.

Stosowanie
Stosować codziennie rano i wieczorem, masując miejsca objęte cellulitem.
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Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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