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Ziaja jaśminowa - jaśmin w kremie przeciw zmarszczkom
50+ na dzień 50 ml
 

Cena: 15,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Kremy

Producent ZIAJA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
PROTEINY LONG-LIFTING, MIKRO-KOLAGEN, MASŁO JAŚMINOWE, KWAS HIALURONOWY, GENISTEINA, FITOHORMONY, FILTRY UVA/
UVB ORGANICZNE, CALCIUM

Charakterystyka

Jaśmin w kremie przeciw zmarszczkom 50+ na dzień - naprawcza aktywność wygładzająca - to ekskluzywna emulsja do 
codziennej pielęgnacji skóry po 50 roku życia. Autentycznie odpowiada na naturalne wymagania każdego rodzaju skóry
dojrzałej. Kompensuje utratę kolagenu, fizjolipidów i kwasu hialuronowego. Zawiera fitoestrogen – genisteinę – izoflawon o
aktywności hormono-podobnej, calcium – główny czynnik regenerujący epidermę oraz fotostabilne filtry UVA/UVB, które
chronią skórę przed fotostarzeniem.
Jest to emulsja nawilżająca o bogatej konsystencji. Posiada przyjemny zapach.
Poprawia gęstość skóry - mikro-kolagen fitohormony - skutecznie wzmacnia włókna kolagenu i elastyny. Wyraźnie zwiększa
spoistość tkanki łącznej. Odbudowuje wewnętrzną strukturę skóry. Zapewnia jej bardziej zwarty i elastyczny profil.
Zapobiega wiotczeniu, wygładza zmarszczki - calcium kwas hialuronowy proteiny long-lifting - regenerując funkcję podporową
skóry zapobiega jej wiotczeniu. Redukuje głębokość zmarszczek głębokich szorstkość powierzchniowych. Trwale nawilża
naskórek oraz głębsze warstwy skóry. Poprawia napięcie i zmniejsza szorstkość naskórka.
Liporegeneruje naskórek - masło jaśminowe NNKT z oleju oliwkowego, kokosowego, palmowego i Canola - reguluje funkcje
bariery ochronnej skóry. Uzupełnia niedobory fizjologicznych lipidów. Wyraźnie odżywia i zmiękcza naskórek.

Stosowanie
Krem nanieść na skórę twarzy i szyi, delikatnie wklepać. Polecany również do stosowania pod makijaż. 2-3 razy w tygodniu proponujemy
stosowanie esencji bezpośrednio po wchłonięciu lub zamiast kremu na dzień. Na noc polecamy krem przeciw zmarszczkom o
aktywności odbudowującej jako pielęgnację kompensującą.
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Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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