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DERMEDIC HYDRAIN 3 HIALURO Krem dogłębnie
nawilżający SPF15, 50 ml
 

Cena: 49,57 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 g

Postać krem

Producent BIOGENED S.A.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest DERMEDIC HYDRAIN 3 HIALURO Krem dogłębnie nawilżający i w jakim celu się go stosuje?

Dermedic Hydrain3 Hialuro Krem dogłębnie nawilżający to intensywnie nawadniający, odżywczy opatrunek dla wrażliwej skóry suchej i
przesuszonej. Krem przywraca skórze naturalną zdolność nawilżania i ogranicza TEWL (Transepidermalną utratę wody). Unikatowy,
objęty zgłoszeniem patentowym kompleks Aqualare zawiera 4 postacie kwasu hialuronowego o różnej wielkości molekularnej.
Wielopostaciowy kwas hialuronowy dociera do różnych warstw naskórka, przywraca i długotrwale utrzymuje hydrorównowagę w skórze.

Estry Niezbędnych Nienasyconych Kwasów Tłuszczowych Omega 3 i Omega 6. Lipomoist oraz filtry UVA + UVB (SPF15) + VL + IR
wspierają barierę naskórkową, dzięki czemu chronią przed niekorzystnym oddziaływaniem środowiska zewnętrznego, w tym pełnego
spektrum promieniowania słonecznego, zanieczyszczeń i wolnych rodników. Witamina E oraz kwas gamma-linolenowy przeciwdziałają
starzeniu się skóry, przywracają skórze jędrność i ją wygładzają.

Nie zatyka porów
Nie pozostawia tłustego filmu
Doskonały pod makijaż

Korzyści:

Intensywnie nawadniający, odżywczy opatrunek dla wrażliwej skóry suchej i przesuszonej
Zawiera innowacyjny kompleks Aqualare z 4 postaciami kwasu hialuronowego
Przywraca skórze naturalną zdolność nawilżania i ogranicza TEWL
Wspiera utrzymanie stanu hydrorównowagi w skórze
Chroni przed niekorzystnym oddziaływaniem środowiska zewnętrznego, w tym zanieczyszczeń i wolnych rodników
Zawiera filtry UVA + UVB (SPF15) + VL + IR chroniące przed pełnym spektrum promieniowania słonecznego
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Przeciwdziała starzeniu się skóry, przywraca skórze jędrność i ją wygładza
Hypoalergiczny z wodą termalną
Niekomedogenny
Przebadany klinicznie

Dla kogo?
Zalecany do dziennej pielęgnacji wrażliwej skóry suchej i przesuszonej.

Składniki aktywne Kremu nawilżającego 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.
Kompleks Aqualare - to innowacyjne połączenie intensywnie nawilżającej betainy i drobnych, łatwo przenikających do skóry,
połączonych krótkim łańcuchem cząsteczek nieusieciowanego kwasu hialuronowego, z gęstszą postacią usieciowanego kwasu
hialuronowego, który intensywnie rewitalizuje i pozostaje w skórze na dłużej oraz zapewnia właściwe nawilżenie przez 48 h.
Kwas hialuronowy utrzymuje odpowiedni poziom nawilżenia w skórze. Powoduje, że skóra jest mocna i pozostaje w doskonałej
kondycji. Kosmetyki z kwasem hialuronowym dogłębnie nawilżają, opóźniają proces starzenia, pomagają tkankom skórnym
odzyskać lepszą sprężystość.
Gliceryna - Naturalny, roślinny składnik, stosowany jako środek zatrzymujący wilgoć. Ma silne właściwości nawilżające. Osłania i
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.
Witamina E - W efekcie skutecznej ochrony przeciwrodnikowej witamina E przeciwdziała zmianom starczym i degeneracyjnym
skóry oraz chroni ją przed działaniem niekorzystnych czynników środowiskowych. Stosowana miejscowo ma działanie
przeciwzapalne i przeciwobrzękowe.
Alantoina - to składnik o działaniu łagodzącym, przeciwzapalnym i regenerującym, który pobudza podziały komórkowe i dzięki
temu sprzyja odnowie i gojeniu się uszkodzonego naskórka. Zmniejsza zaczerwienienie i podrażnienie skóry, działa nawilżająco,
zmiękcza i wygładza naskórek, chroni przed czynnikami zewnętrznymi oraz wykazuje własności przeciwrodnikowe. Alantoina to
składnik dobrze tolerowany nawet przez najbardziej wrażliwe cery, zaliczany do substancji niepowodujących alergii, uczuleń ani
podrażnień. Jest to składnik niekomedogenny (nie zatyka porów).
Arginina - jest szczególnie polecana osobom cierpiącym na atopowe zapalenie skóry, które charakteryzuje się między innymi
niedoborem mocznika. Zwiększa nawilżenie naskórka, wzmacnia barierę ochronną i łagodzi obraz choroby. Naprawa
uszkodzonej bariery skórnej ma związek także z wewnątrzkomórkowym poziomem jonów potasu i kanałami potasowymi. Ich
blokery powodują opóźnienie procesu naprawczego i na odwrót: otworzenie kanałów potasowych przyspiesza naprawę bariery, i
to już po jednokrotnym zaaplikowaniu substancji, która działa na kanały potasowe. Arginina jest jednym z niewielu składników
kosmetycznych, które te kanały otwierają. To w połączeniu ze znacznym zwiększaniem poziomu mocznika w skórze powoduje,
że arginina ma unikatowe właściwości gojąco-regeneracyjne. Z powodzeniem może być polecana wszędzie tam, gdzie skóra
została uszkodzona - czy to przypadkowo, czego rezultatem jest rana, czy celowo, przez zastosowanie kwasowego peelingu.
Physavie - Ogranicza negatywne skutki działania promieniowania podczerwonego: redukuje powstawanie reakcji zapalnych,
zwiększa biosyntezę kolagenu, chroni przed przebarwieniami spowodowanymi ekspozycją na promieniowanie słoneczne.
Alanina - równoważy poziom nawilżenia skóry, zapewniając jej w ten sposób lepsze nawilżenie.
Tokoferol oraz octan tokoferolu - to witamina E w standardowej oraz w formie estrowej, która warunkuje mniejsze tłuszczenie
się. Oba są bardzo skutecznymi przeciwutleniaczami, które zwalczając wolne rodniki hamują procesy starzenia się wywołane np.
promieniowaniem UV. Ponadto oba zapobiegają one utlenianiu się cennych składników tłuszczowych zawartych w
kosmetykach. W efekcie skutecznej ochrony przeciwrodnikowej witamina E przeciwdziała zmianom starczym i degeneracyjnym
skóry oraz chroni ją przed działaniem niekorzystnych czynników środowiskowych. Stosowana miejscowo ma działanie
przeciwzapalne i przeciwobrzękowe.
Homosalat - Jest związkiem organicznym należącym do klasy substancji chemicznych znanych jako salicylany. Absorbuje
promienie UV, w szczególności promienie UVB, aby zapobiec uszkodzeniom DNA komórek skóry. Jest to chemiczny filtr
przeciwsłoneczny, który chroni skórę przed ekspozycją na słońce poprzez pochłanianie światła UV i przekształcanie go w ciepło.

Jak stosować Krem nawilżający DERMEDIC HYDRAIN 3 HIALURO:

Sposób użycia:

Nanieść na twarz, szyję i dekolt równomierną warstwę preparatu i pozostawić do wchłonięcia.
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Co zawiera Krem nawilżający DERMEDIC HYDRAIN 3 HIALURO:

Skład:
AQUA, C12-15 ALKYL BENZOATE, HOMOSALATE, HYDROGENATED POLYDECENE, POLYGLYCERYL-6 STEARATE, POLYGLYCERYL-6
BEHENATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, GLYCERIN, ISOPROPYL PALMITATE, GLYCERYL STEARATE, STEARYL ALCOHOL,
MICROCRYSTALLINE CELLULOSE, XANTHAN GUM, PROPYLENE CARBONATE, BENZOIC ACID, DEHYDROACETIC ACID, PROPANEDIOL,
PVP, SODIUM HYALURONATE CROSSPOLYMER, HYDROLYZED GLYCOSAMINOGLYCANS, SODIUM HYALURONATE, HYDROLYZED
HYALURONIC ACID, HYALURONIC ACID, BENZYL GLYCOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, RASPBERRY KETONE, PSEUDOALTEROMONAS
FERMENT EXTRACT, PROLINE, ALANINE, SERINE, SODIUM PHOSPHATE, SODIUM HYDROXIDE, CAPRYLYL GLYCOL, TREHALOSE,
ALLANTOIN, ETHYL LINOLENATE, ETHYL LINOLEATE, ETHYL OLEATE, ETHYL PALMITATE, ETHYL STEARATE, TOCOPHERYL ACETATE,
PHYSALIS ANGULATA EXTRACT, TOCOPHEROL, STEARIC ACID, DIETHYLAMINO HYDROXYBENZOYL HEXYL BENZOATE, ETHYLHEXYL
METHOXYCINNAMATE, BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE, METHYLENE BIS-BENZOTRIAZOLYL
TETRAMETHYLBUTYLPHENOL(NANO), DECYL GLUCOSIDE, PROPYLENE GLYCOL, ARGININE, DIETHYLHEXYL
SYRINGYLIDENEMALONATE, IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE, PARFUM
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