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Synchroline terproline face - krem poprawiający elastyczność
i rozciągliwość skory 50 ml
 

Cena: 82,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Kremy

Producent General Topics

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
kwas azjatycki, acetyloglukozamina, fibronektyna,

Wskazania i działanie

Seria TERPROLINE to preparaty na bazie madekassozydu, kwasu hialuronowego i fibronektyn. Do zastosowaniu u osób które
wymagają znacznej poprawy elastyczności i sprężystości skóry. Preparaty TERPROLINE są doskonałym sposobem na
profilaktykę przeciwrozstrępową np. w czasie ciąży, diety czy przy znacznym przyroście masy ciała w krótkim czasie.
Terproline Face to delikatny krem do twarzy, ujędrniający i poprawiający elastyczność i koloryt skóry. Idealny po pilingach
chemicznych, mechanicznych oraz po zabiegach chirurgii plastycznej. W produkcie tym zastosowana jest innowacyjna
technologia Oleosomów. Oleosomy (pochodne sfingolipidów) to mikrokropelki tłuszczu, które regulują, wzmacniają i wydłużają
działanie substancji czynnych rozpuszczalnych zarówno w wodzie jak i w tłuszczach. Pozwalają skutecznie dostarczyć
substancje czynne do naskórka w celu osiągnięcia długotrwałego efektu. Oleosomy są otoczone warstwą wody dzięki temu
mimo zawartości tłuszczu krem ma lekką konsystencję i łatwo się rozprowadza. Połączenie substancji czynnych powoduje
efektywne oddziaływanie na zawarty w skórze kolagen, kwas hialuronowy oraz fibronektynę. Aziatic acid inaczej Centella
Asiatica to roślina pochodząca min. z Indii i Chin. Wykazuje silne działanie przeciwzapalne, przeciwdziała uszkodzeniom tkanki
łącznej w procesie starzenia się. Pozytywnie wpływa na metabolizm fibroblastów i syntezę włókien kolagenowych. Ponadto
stymuluję syntezę kwasu hialuronowego odpowiedzialnego za nawilżenie skóry. Działanie proliny, aminokwasu zawartego w
kolagenowej strukturze pomaga w ich odbudowie. Acetyloglukozamina (aminokwas będący pochodną glukozy) ma zdolności
wiązania wody w naskórku i uelastycznia ją. Jest prekursorem biosyntezy kwasu hialuronowego. Glikopeptyd z fibronektyny to
prekursor biosyntezy fibronektyny, która spełnia rolę siatki, na której organizują się nowe struktury kolagenu.
Skóra pozostaje idealnie nawilżona, ujędrniona, a delikatne zmarszczki wygładzone.
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Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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