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Svr Ampoule Hydra nawilżające serum B3 w ampułce 30 ml
 

Cena: 120,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Ampułki

Producent SVR

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
LAB18.25/B.52 - INGREDIENTS (CONTAINS): AQUA/WATER/EAU, GLYCERIN, NIACINAMIDE, ISOPENTYLDIOL, SODIUM HYALURONATE
CROSSPOLYMER, HYDROLYZED HYALURONIC ACID, SODIUM HYALURONATE, 1,2-HEXANEDIOL, ACRYLATES/C10-30 ALKYL
ACRYLATE CROSSPOLYMER, CAPRYLYL GLYCOL, PENTYLENE GLYCOL, SODIUM HYDROXIDE.

Charakterystyka

Skoncentrowane serum ujędrniające i regenerujące o działaniu przeciwzmarszczkowym
Do skóry odwodnionej, napiętej, z oznakami starzenia.
5% witaminy B3 oraz kwas hialuronowy o trzech wielkościach cząsteczek ujędrniają skórę w 7 dni.
Wysokie stężenie witaminy B3 skutecznie ukoi i wzmocni twoją skórę. Połączenie trzech wielkości cząsteczek kwasu
hialuronowego długotrwale i dogłębnie przywraca optymalny poziom nawilżenia skóry natychmiastowo redukując uczucie
dyskomfortu i napięcia. Z każdym dniem skóra staje się jędrniejsza a jej oznaki starzenia się są mniej widoczne.
Już 3 godziny po nałożeniu serum wzrasta nawilżenie : +50%*
Po 7 dniach :

+37% skóra jest ukojona* *
+33% skóra jest ujędrniona* *
+28% skóra jest bardziej elastyczna* *

Po 28 dniach:
82% zdecydowana poprawa komfortu skóry, która jest zregenerowana* * *
82% badanych ze skórą wrażliwą zauważa zdecydowana poprawę w jakości skóry.* * * *

* BADANIE KORNEOMETRYCZNE - 12 KOBIET - 24 GODZ. PO 1 SZEJ APLIKACJI
* * SAMOOCENA – 22 KOBIET – 7 DNI – APLIKACJA 2 X NA DZIEŃ
* * * SAMOOCENA – 22 KOBIET – 28 DNI – APLIKACJA 2 X NA DZIEŃ
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DZIAŁANIE:
Starzenie się skóry nie ogranicza się tylko do powstawania zmarszczek. Laboratorium SVR dba o skórę kompleksowo i
w każdym zakresie. Czy wiesz jak wiele kobiet czuje dyskomfort związany ze skórą, jej starzeniem się, zmarszczkami.
Zdecydowanie za dużo !

Witamina B3 zwana także niacynamidem to wiodący składnik aktywny o wielopłaszczyznowym działaniu. W wysokim stężeniu
5% skutecznie poprawia jędrność i napięcie skóry, spłyca drobne zmarszczki i wygładza dzięki czemu skóra wygląda młodziej.
Wspomaga ochronę przed wolnymi oraz wzmacnia barierę hydrolipidową przez co skóra lepiej zatrzymuje wodę i jest bardziej
odporna na działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych. Działa kojąco na stany zapalne redukuje przebarwienia starcze i
szorstkość skóry.
Minimalistyczna formuła zawierająca tylko 12 składników została specjalnie opracowana z myślą o skórze wrażliwej. Nie
zawiera zapachu. Dodatkowo, ponad 91% składników jest pochodzenia naturalnego.
Niekomedogenne. Testowane na skórze wrażliwej pod kontrolą dermatologiczną.

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

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