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DERMEDIC HYDRAIN 3 Fizjotonik Nawilżajacy, 200 ml
 

Cena: 22,78 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml

Postać tonik

Producent BIOGENED S.A.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest DERMEDIC HYDRAIN 3 HIALURO Fizjotonik Nawilżajacy i w jakim celu się go stosuje?

DERMEDIC HYDRAIN 3 HIALURO Nawilżający fizjotonik sprzyja utrzymaniu właściwego pH zdrowej skóry oraz zachowaniu
prawidłowego mikrobiomu naskórka. Zwiększa zdolność komórek naskórka do wiązania wody, zatrzymując w nim wodę i zapobiegając
jego przesuszeniu (Kwas hialuronowy, Gliceryna, Betaina). Pielęgnuje hydrolipidowy płaszcz ochronny naskórka.

Korzyści:

Tonizuje i pomaga utrzymać fizjologiczne pH skóry
Sprzyja zachowaniu równowagi mikrobiomu naskórka
Przygotowuje skórę do lepszego wchłaniania substancji aktywnych zawartych w preparatach pielęgnacyjnych
Utrzymuje właściwy poziom nawilżenia skóry
Odświeża skórę
Pielęgnuje hydrolipidowy płaszcz ochronny naskórka
Nie pozostawia filmu na skórze
Przebadany klinicznie i dermatologicznie

Dla kogo?
Zalecany do tonizowania wrażliwej skóry suchej, bardzo suchej i odwodnionej, po zmyciu makijażu.

Składniki aktywne Fizjotoniku Nawilżajacego DERMEDIC HYDRAIN 3 HIALURO:

Woda termalna - Woda hipertermalna niskozmineralizowana, mająca charakter wodorowęglanowo-sodowo-krzemionkowo-
wapniowy, która swoją czystość mikrobiologiczną oraz wyjątkowo korzystny układ minerałów zawdzięcza 27 000 lat
przenikania przez warstwy skał wodonośnych położonych na głębokości ponad 2100 metrów pod ziemią. Wydobywana
systemem artezyjskim, w temperaturze od 50 do 75 stopni Celsjusza, zachowuje idealną czystość mikrobiologiczną. Woda ta
zawiera wyjątkowo korzystny układ minerałów, wspierający terapeutyczne działanie produktów Dermedic.
Gliceryna - Naturalny, roślinny składnik, stosowany jako środek zatrzymujący wilgoć. Ma silne właściwości nawilżające. Osłania i
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chroni skórę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Wnika w głąb skóry i trzyma wilgoć, co zapobiega nadmiernej
przeznaskórkowej utracie wody. Łagodzi podrażnienia i koi. Silnie wygładza i regeneruje. Poprawia elastyczność i jędrność. Jest
doskonałym środkiem na skórę spierzchniętą i zrogowaciałą, zwłaszcza na łokciach i kolanach.
Betaina - Działa jako wyjątkowo delikatny środek nawilżający do skóry, dzięki swojej specyficznej strukturze sprawia, że skóra
jest jedwabiście gładka w dotyku. Sugeruje się, że pomaga wyrównywać koloryt skóry, a ponadto ma właściwości osmolityczne,
czyli równoważy nawilżenie skóry w zależności od jej zapotrzebowania i pomaga chronić ją przed czynnikami zewnętrznymi.
Naturalna betaina występująca we wszystkich żywych organizmach, odpowiedzialna za prawidłową gospodarkę wodną. Wpływa
na proces przemieszczania się wody pomiędzy komórką a otaczającym ją środowiskiem. Jednowodna trójmetylglicyna, zwana
również betainą cukrową. Doskonale sprawdza się jako substancja nawilżająca, skutecznie redukuje podrażnienia wywołane
przez środki powierzchniowo czynne. Ułatwia wprowadzanie alfa-hydroksykwasów (AHA), zmniejsza napięcie powierzchniowe.
Kwas cytrynowy - działa poprzez złuszczanie górnej warstwy martwych komórek naskórka, aby oczyścić pory, wyrównać koloryt
skóry oraz zmiękczyć i wygładzić skórę. Wyrównuje on również pH skóry.

Jak stosować Fizjotonik Nawilżajacy DERMEDIC HYDRAIN 3 HIALURO:

Sposób użycia:

Nanieść tonik na płatek kosmetyczny i delikatnie przetrzeć skórę twarzy, szyi i dekoltu. Stosować codziennie rano i wieczorem.

Co zawiera Fizjotonik Nawilżajacy DERMEDIC HYDRAIN 3 HIALURO:

Skład:
AQUA, GLYCERIN, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, SODIUM HYALURONATE, BETAINE, CITRIC ACID, CETRIMONIUM BROMIDE,
DMDM HYDRANTOIN, PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, PARFUM.
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