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Svr Ampoule Anti-Ox antyoksydacyjne serum C w ampułce
30 ml
 

Cena: 125,49 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Ampułki

Producent SVR

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Svr Ampoule Anti-Ox antyoksydacyjne serum C w ampułce jest produktem wspomagającym kondycję skóry, jej regenerację i
ochronę przeciwoksydacyjną. Svr Ampoule Anti-Ox antyoksydacyjne serum C w ampułce to produkt niekomedogenny, który był
testowany na skórze wrażliwej pod kontrolą dermatologiczną. Jednorazowo wystarczy wykorzystać zaledwie 2–3 krople preparatu, aby
pokryć w całości skórę twarzy. Produkt jest zatem bardzo wydajny, a jego zaletą jest możliwość stosowania nawet przez 9 miesięcy od
pierwszego otwarcia jego butelki.

Na co jest Svr Ampoule Anti-Ox antyoksydacyjne serum C w ampułce? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest codzienna
pielęgnacja przeciwstarzeniowa skóry. W składzie kosmetyku znajduje się stabilna forma witaminy C, która wyróżnia się lepszą
trwałością od czystej formy witaminy C, poza tym ma mniejsze cząsteczki, które znacznie lepiej przenikają w głębokie partie skóry.
Kosmetyk przyczynia się do ochrony komórek skóry przed niekorzystnym działaniem stresu oksydacyjnego związanego z
promieniowaniem UV, paleniem, stresem czy ekspozycją skóry na zanieczyszczenia. Kosmetyk Svr Ampoule Anti-Ox antyoksydacyjne
serum C w ampułce dodatkowo przyczynia się do rozświetlenia skóry, a także sprawia, że zyskuje ona zdrowy blask, a oznaki jej
starzenia się są redukowane. Działanie kosmetyku polega również na stymulacji produkcji kolagenu, który może przyczynić się do
poprawy jędrności skóry. Regularnie stosowane Svr Ampoule Anti-Ox antyoksydacyjne serum C w ampułce zmniejsza też widoczność
zmarszczek i redukuje objawy zmęczenia.

W opakowaniu znajduje się 30 ml kosmetyku Svr Ampoule Anti-Ox antyoksydacyjne serum C w ampułce. W skład produktu wchodzi
stabilna forma witaminy C, a także inne składniki pozytywnie wpływające na kondycję i wygląd skóry. Szczegółowy skład kosmetyku
najlepiej sprawdzić na jego opakowaniu, gdzie znajduje się najbardziej aktualny wykaz substancji wykorzystanych w formule produktu.

Jak stosować kosmetyk Svr Ampoule Anti-Ox antyoksydacyjne serum C w ampułce? Serum można wykorzystać w swojej codziennej
rutynie pielęgnacyjnej skóry. Produkt może być stosowany codziennie, a nawet zaleca się jego stosowanie dwa razy dziennie – aplikując
go na skórę rano i wieczorem. Serum można stosować przed nałożeniem kremu – ważne jednak, aby krem nakładany był dopiero w
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momencie, gdy serum całkowicie wchłonie się w skórę. Można również wymieszać serum na dłoni wraz ze stosowanym kremem i w ten
sposób wykorzystać preparat. Należy pamiętać przy stosowaniu produktu, że witamina C ulega szybkiemu utlenianiu, dlatego istotne
jest szybkie nałożenie serum na twarz. W czasie stosowania kosmetyku Svr Ampoule Anti-Ox antyoksydacyjne serum C w ampułce
należy unikać jego kontaktu z oczami. Jeśli produkt przypadkowo dostanie się do oczu, należy obficie przemyć je wodą. Z kosmetyku
można korzystać do 9 miesięcy od jego pierwszego otwarcia, nie martwiąc się o utratę jego właściwości oraz skuteczności działania na
skórę.

Wstęp
Svr Ampoule Anti-Ox antyoksydacyjne serum C w ampułce to skoncentrowane serum o działaniu rozświetlającym, wspomagające
regenerację i redukcję zmarszczek. Zadaniem produktu jest sprzyjanie zdrowiu skóry poprzez stymulację produkcji kolagenu, co może
pomóc w przywróceniu skórze jędrności i blasku. Serum przyczynia się do zmniejszenia widoczności zmarszczek oraz redukcji oznak
zmęczenia.

Laboratorium SVR to firma, która od lat specjalizuje się w branży medycyny estetycznej, starając się udostępniać swoim odbiorcom
najwyższą jakość produktu, tworząc je przy pomocy najnowszych technologii przy współpracy z cenionymi dermatologami.

Firma SVR powstała w 1962 roku i od samego początku dla jej założycieli najważniejsze było połączenie właściwości pielęgnacyjnych,
leczniczych i upiększających. Pracownikom marki zależy na tym, aby uzyskać idealną harmonię pomiędzy medycyną i pięknem
naturalnym. To właśnie dlatego w swoich produktach firma wykorzystuje naturalne substancje, które zostały sprawdzone i
przetestowane, a ich właściwości, wpływające na zdrowie i piękno skóry znane są od lat.

Choć firma SVR działa na rynku już ponad 70 lat, jej założenia nie zmieniły się i wciąż stawia na wysokie standardy. Produkowane przez
SVR kosmetyki są standaryzowane, co znaczy, że ilość składników aktywnych w każdym z nich jest taka sama. Poszczególne produkty
SVR dostosowywane są do indywidualnych typów skóry w taki sposób, aby zapewniały im odpowiednią dawkę składników odżywczych,
których najbardziej potrzebują.

Svr Ampoule Anti-Ox to antyoksydacyjne serum w postaci ampułki, które skutecznie może wspomóc kondycję skóry. Zastosowanie
sprawdzonych technologii sprawiło, że kosmetyk wspomaga skórę w zakresie regeneracji i redukcji zmarszczek, a także może działać
wspomagająco na produkcję kolagenu, co przyczynia się do ujędrnienia cery.

Czym są ampułki do twarzy i dlaczego warto je stosować?
Ampułki do twarzy zyskały popularność ze względu na to, że w niewielkiej formie zawierają duże stężenie składników aktywnych, co
pozwala na ich większą wydajność w zakresie pielęgnacji skóry. Tego typu produkty są także wygodne w stosowaniu, co sprawia, że
ludzie chętnie je wybierają, gdy zależy im na wykonaniu domowej kuracji pielęgnacyjnej.

Dobre serum do twarzy w postaci ampułki Svr Ampoule Anti-Ox z witaminą C to produkt, który pod tą postacią może wykazać jeszcze
lepsze działanie. Składnikiem aktywnym produktu jest witamina C, która zamknięta w ampułce jest szczelnie chroniona. Warto wiedzieć,
że witamina ta ulega szybko utlenianiu, dlatego bardzo ważne jest, aby po otwarciu buteleczki jak najszybciej nałożyć serum na twarz.
Dzięki takiemu działaniu wartości odżywcze witaminy C będą mogły najskuteczniej zadziałać na skórę, wpływając na poprawę jej
kondycji.

Serum najlepiej stosować przed nałożeniem kremu, ponieważ wtedy kosmetyk może zadziałać z pełnią swoich właściwości, a skóra ma
szansę w najwyższym stopniu wchłonąć jego składniki aktywne. Trzeba pamiętać, aby krem nakładać dopiero po całkowitym
wchłonięciu serum.

Charakterystyka
Skoncentrowane serum rozświetlające i regenerujące o działaniu przeciwzmarszczkowym
Do skóry poszarzałej, niejednolitej, z oznakami starzenia
20% stabilizowana witamina C przywraca skórze blask w 7 dni
Zamknięta w formie dermatologicznego serum chroni przed stresem oksydacyjnym spowodowanym przez promienie UV, stres, palenie,
zanieczyszczenie itp.. Rozświetla skórę , przywraca jej zdrowy blask oraz redukuje oznaki starzenia się.
Po 1 aplikacji : wygląd skóry poprawia się +75%
Po 7 dniach :
+17% rozświetlenie cery* *
+18% ujednolicenie cery* * * *
Po 28 dniach:
90% znikają oznaki zmęczenia * * *
97% skóra nabiera energii* * *
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* POMIAR DERMATOLOGICZNY , 30 BADANYCH PO 1 APLIKACJI
* * POMIAR DERMATOLOGICZNY, 30 OCHOTNIKÓW, 7DNI, STOSOWANIE DWA RAZY DZIENNIE
* * * SAMOOCENA – 32 KOBIETY – 28 DNI – STOSOWANIE 2 RAZY DZIENNIE
* * * * SAMOOCENA, 30 BADANYCH, 7 DNI STOSOWANIE DWA RAZY DZIENNIE

Wskazania i działanie
Witamina C jest bardzo ważnym składnikiem aktywnym w pielęgnacji przeciwstarzeniowej i wcale nie łatwo jest ją opracować. W czystej
postaci jest bardzo niestabilna i z upływem czasu traci swoje właściwości. Łatwo to zauważyć, gdyż zmienia kolor na brązowy.

W jaki sposób możemy zmaksymalizować jej skuteczność? Laboratorium SVR wyodrębniło formę stabilną witaminy C, której 20%
odpowiada 17% czystej witaminy C. Struktura obu cząstek stabilizowanej i czystej witaminy C jest prawie jednakowa z jedną różnicą:
stabilizowana forma witaminy C jest zdecydowanie bardziej trwała oraz dodatkowo jej cząstki są mniejsze i przez to lepiej wnikają w
skórę. Efekt: Antyoksydacyjne serum w ampułce C dodaje komórkom energii oraz może być stosowane przez 9 miesięcy od otwarcia.

Nie jest komedogenne. Testowane na skórze wrażliwej pod kontrolą dermatologiczną.

Stosowanie
Dołącz to serum do codziennej rutyny pielęgnacyjnej. Stosuj rano i wieczorem przed nałożeniem kremu rozprowadzając 2-3 krople
bezpośrednio na skórze lub wymieszaj krople na dłoni z dowolnym kremem. Unikać kontaktu z oczami.

O produkcie

Produkt niekomedogenny.
Testowany na skórze wrażliwej pod kontrolą dermatologiczną.
Serum może być stosowane do 9 miesięcy od otwarcia, bez utraty właściwości i skuteczności działania.

Składniki
LAB17.11/N.29 – INGREDIENTS (CONTAINS): AQUA/WATER/EAU, 3-O-ETHYL ASCORBIC ACID, PROPYLENE GLYCOL, ALCOHOL
DENAT., GLYCERIN, PROPANEDIOL, ETHOXYDIGLYCOL, PENTYLENE GLYCOL, DIGLYCERIN, XYLITYLGLUCOSIDE, ALGIN, DISODIUM
PHOSPHATE, EVODIA RUTAECARPA FRUIT EXTRACT, GLYCERYL POLYACRYLATE, METHYL DIISOPROPYL PROPIONAMIDE,
POTASSIUM PHOSPHATE, PULLULAN, SERINE, TREHALOSE, ANHYDROXYLITOL, SODIUM HYALURONATE, UREA, XYLITOL,
1,2-HEXANEDIOL, CAPRYLYL GLYCOL, CITRIC ACID, HYDROXYETHYLCELLULOSE, SODIUM CITRATE, PARFUM (FRAGRANCE).

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

