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Ziaja med kuracja dermatologiczna z wit.C + HA/P krem
ujędrniający na dzień SPF 6 50 ml
Cena: 13,55 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Dostępny w aptece w 24h

Opakowanie

50 ml

Postać

Kremy

Producent

ZIAJA

Rodzaj rejestracji

Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Charakterystyka
Ziaja Med kuracja dermatologiczna z witaminą C charakteryzuje się szerokim spektrum działania uwarunkowanym
aktywnością stabilnej witaminy C zastosowanej w formie naturalnego glukozydu. Jej skuteczność determinowana jest
stopniowym uwalnianiem kwasu askorbinowego przez enzym zwany alfa-glukozydazą co w efekcie zapewnia długotrwałe
oddziaływanie na skórę.
Połączona z kwasem hialuronowym i aminokwasem - hydroksyproliną intensywnie wzmacnia i odnawia włókna kolagenu,
spowalnia procesy starzeniowe oraz wyraźnie poprawia kondycję skóry zwiotczałej, z przebarwieniami, pozbawionej zdrowego
kolorytu i młodzieńczego blasku.
Polecana w profilaktyce przedwczesnego starzenia się skóry, a także do regenerującej pielęgnacji po zabiegach
dermatologicznych i estetycznych.
Ziaja med kuracja dermatologiczna z wit.C + HA/P krem ujędrniający na dzień SPF 6 - reduktor zmarszczek na dzień, ochrona
średnia SPF 6.
Nawilżająca emulsja z aktywną i stabilną witaminą C oparta na:
biotechnologii enzymatycznego, stopniowego uwalniania witaminy C,
synergicznym połączeniu z kwasem hialuronowym i hydroxyproliną dla optymalizacji skuteczności,
długotrwałym oddziaływaniu na skórę po aplikacji.
Problem - skóra potrzebująca intensywnej odnowy – cienka, o niskiej spoistości, zwiotczała, z widocznymi zmarszczkami i
przebarwieniami, pozbawiona zdrowego kolorytu i młodzieńczego blasku.
Wskazania - profilaktyka przedwczesnego starzenia się skóry - sugerowana pielęgnacja 30+, po zabiegach dermatologicznych i
estetycznych, dla osób o obniżonej kondycji skóry, szarej i zmęczonej.
Efekt med:
przyspiesza produkcję włókien podporowych – kolagenu i elastyny,
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wzmacnia efekt spoistości i jędrności naskórka,
redukuje parametry wiotczenia skóry,
długotrwale wygładza zmarszczki,
odmładza skórę przez rozświetlenie i wyrównanie kolorytu,
zapewnia codzienną ochronę przed promieniowaniem UV.
Stosowanie
Krem nanieść na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu, delikatnie wklepać. Idealny pod makijaż. Na noc stosować krem głęboko
regenerujący oraz esencję rewitalizującą z witaminą C.
Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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