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Żel z ekstraktem ze śluzu ślimaka 100 ml (Krauterhof)
 

Cena: 55,10 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Żele

Producent P.P.U.H.NATKO

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

Żel z ekstraktem ze śluzu ślimaka Kräuterhof® to produkt zawierający maksymalną stosowaną dawkę Poly-helixanu ( 5 % ),
produktu naturalnego, wyekstrahowanego z wydzieliny produkowanej w odnóżach afrykańskiego ślimaka Helix aspersa. Produkt
oparty na Helix Aspersa Müller to standaryzowany ekstrakt ze śluzu ślimaka wpisany do rejestrów International Nomenclature of
Cosmetic Ingredients (INCI) jako snail secretion filtrat. Tylko ten składnik w produktach ze śluzu ślimaka, daje nam gwarancje
oryginalności i bezpieczeństwa.
Jednym z wielu korzystnych efektów jakie przynosi stosowanie Poly-helixanu jest wyraźne zmniejszenie podrażnień skóry.
Dodatkowo składnik wpływa na przyspieszenie usuwania starych, martwych komórek skóry, zapewnia ochronę antyseptyczną i
przeciwrodnikową, przyspiesza syntezę kolagenu i elastyny, a stymulując syntezę glikozoaminoglikanów, poprawia nawilżenie
skóry. W skład Poly-helixanu wchodzą m. in.

alantoina: stymuluje regenerację naskórka, wykazuje działanie łagodzące i zapobiega podrażnieniom, proteiny: działają
odżywczo, wygładzająco, poprawiają strukturę skóry
kolagen i elastyna: widocznie poprawiają elastyczność i nawilżenie skóry
witaminy A, C i E: stymulują syntezę kolagenu i regenerację skóry
alfa-hydroksykwasy: działają złuszczająco na martwy naskórek oraz mukopolisacharydy: chronią przed szkodliwymi
czynnikami zewnętrznymi, nawilżają.

Żel z ekstraktem ze śluzu ślimaka zalecany jest do wszystkich rodzajów skóry, szczególnie wskazany dla osób borykających się
z cerą problematyczną, naczynkową, zmęczoną, wymagającą odnowy. Kosmetyk wykazuje działanie spowalniające starzenie się
skóry. Skutecznie przeciwdziała utracie jędrności skóry, a poprzez silne działanie napinające poprawia kontur twarzy. Dzięki
naturalnym właściwościom bakteriobójczym jest to również skuteczny kosmetyk dla skóry trądzikowej. Bardzo dobre efekty
napinające uzyskuje się stosując preparat na skórę biustu. Stosowany regularnie na rozstępy i blizny widocznie poprawia ich
optykę. Żel z ekstraktem ze śluzu ślimaka znajdzie również zastosowanie w pielęgnacji włosów i paznokci.

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