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Ziaja rebuild masło ujędrniające biust, dekolt 200 ml
 

Cena: 13,28 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Masła

Producent ZIAJA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Właściwości i zastosowanie:

substancje aktywne:
ekstrakt enteromorpha compressa - alga zielenica, wydobywana z dna mórz strefy zimnej i umiarkowanej. Zawiera
liczne biopierwiastki - żelazo, potas, fosfor i siarkę; witaminy z grupy B oraz witaminy C i E, beta-karoten, polisacharydy,
aminokwasy - m.in. hydroksyprolinę. Wyraźnie zwiększa spoistość i sprężystość naskórka, odbudowuje i regeneruje
aktywności kolagenu i elastyny, przeciwdziała ich degradacji. Stymuluje komunikację między naskórkiem a skórą
właściwą. Zapobiega wiotczeniu skóry, utrzymuje elastyczność i jędrność na poziomie skóry młodej. Wygładza, pomaga
zredukować zmarszczki i chroni przed fotostarzeniem.
ekstrakt z grzybów shii take - zawiera oligosacharydy i kwas galakturonowy. Zwiększa spójność i elastyczność tkanki
łącznej. Wzmacniając strukturę skóry, zapobiega jej wiotczeniu.
hydroksyprolina - zmodyfikowana w procesie hydroksylacji prolina, jest aminokwasem, wykorzystywanym w profilaktyce
i redukcji rozstępów. Jest prekursorem syntezy kolagenu III oraz wspomaga odbudowę włókien elastyny. Zapobiega
powstawaniu rozstępów i skutecznie likwiduje już istniejące. Stymulując proces lipolizy, wspomaga usuwanie toksyn.
Lekko rozjaśnia naskórek.

DZIAŁANIE: 
Intensywnie ujędrnia, napina oraz wyraźnie poprawia sprężystość naskórka.
 Wzmacnia strukturę skóry, zapobiega jej wiotczeniu oraz utracie elastyczności, również po porodzie.
 Aktywnie modeluje i poprawia wygląd biustu.
Skutecznie przeciwdziała powstawaniu rozstępów i wyraźnie zmniejsza już istniejące.

Stosowanie:
Nanieść grubą warstwę kremu na oczyszczoną skórę piersi i dekoltu. Wmasować ruchami okrężnymi omijając okolice brodawek.
Produkt zalecany szczególnie podczas diety odchudzającej oraz po urodzeniu dziecka, z jednoczesnym przestrzeganiem zasad higieny
brodawek przed każdym karmieniem.
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nie zawiera alkoholu

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