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Sesderma Samay serum przeciwstarzeniowe 30 ml
 

Cena: 126,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Serum

Producent SESDERMA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp

Pierwsza linia przeciwstarzeniowa dla skóry wrażliwej. SAMAY to rytuał młodości i ukojenie dla skóry bardzo wrażliwej.
Przywraca skórze równowagę i zmniejsza oznaki starzenia. Linia została stworzona, aby dać odpowiedż na potrzeby skóry
dotkniętej starzeniem, a jednocześnie wrażliwej. Jej aksamitna konsystencja i połączenie odmładzających składników
aktywnych przywrócą balans twojej skórze. Z myślą o skórze wrażliwej i reaktywnej, substancje aktywne zamknięte są w
innowacyjnych, opatentowanych liposomach SENSISOMAS.
Bakuchiol działa w sposób analogiczny do retinoidów: odmładza i spłyca zmarszczki, przy zachowaniu wysokiego stopnia
tolerancji przez skórę wrażliwą. Masło Karité wraz z olejkiem z migdałów wspiera naprawę skóry wrażliwej, zwiększa
elastyczność i nawilża. Ekstrakt z rumianku oraz z nagietka lekarskiego ma działanie łagodzące na skórę podrażnioną oraz
antybakteryjne. Bioecolia® to kompleks oligosacharydów, który odbudowuje i chroni naturalną florą bakteryjną skóry.

Składniki
AQUA, GLYCERIN, ISOSTEARYL ISOSTEARATE, BELLIS PERENNIS FLOWER EXTRACT, CHAMOMILLA RECUTITA EXTRACT,
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, ALPHA-GLUCAN OLIGOSACCHARIDE, ALLANTOIN, BAKUCHIOL, BENZOIC ACID, BIDENS PILOSA
EXTRACT, BUTYLENE GLYCOL, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT, CAPRYLYL GLYCOL, DISODIUM EDTA, ELAEIS
GUINEENSIS OIL, GOSSYPIUM HERBACEUM SEED OIL, LACTIS PROTEINUM, LACTOSE, LECITHIN, LINUM USITATISSIMUM SEED OIL,
PARFUM, POLYSORBATE 20, SODIUM ACRYLATES COPOLYMER, SODIUM HYDROXIDE, TOCOPHERYL ACETATE, TOCOPHEROL,
TRIETHYL CITRATE, WITHANIA SOMNIFERA ROOT EXTRACT, XANTHAN GUM.

Podany skład jest orientacyjny. Aktualne INCI zawsze znajduje się na opakowaniu.

Charakterystyka

Serum SAMAY zostało stworzone, aby dać odpowiedź na potrzeby skóry dotkniętej starzeniem, a jednocześnie wrażliwej. Jego
lekka i płynna konsystencja sprawia, że serum jest doskonałe jako pielęgnacja bazowa, a także poprawia przenikanie składników

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/sesderma-samay-serum-przeciwstarzeniowe-30-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

aktywnych w głąb skóry.
Bioretinoidy działają w podobny sposób do retinoidów, dając efekt przeciwstarzeniowy, ale przy zapewnieniu wysokiego stopnia
tolerancji przy skórze wrażliwej. Nagietek ma udowodnione działanie łagodzące na podrażnioną skórę. Bioecolia® chroni
naturalną florę saprofitową skóry. Alantoina jest pochodną mocznika, o podwójnym działaniu: nawilżającym i regenerującym
skórę.
W celu zwiększenia skuteczności substancji aktywnych są one zamknięte w SENSISOMAS®: innowacyjnych liposomach o
rozmiarach nanometrycznych opracowanych przez Sesdermę specjalnie dla skóry wrażliwej i reaktywnej. Dostarczają one
lipidów analogicznych do tych obecnych w zdrowej skórze, transportują składniki aktywne do najgłębszych warstwy skóry, aby
wzmocnić jej barierę od wewnątrz oraz zwalczać starzenie.

Stosowanie
Nakładać rano i/lub wieczorem na czystą twarz, przed aplikacją kremu.

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