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DERMEDIC HYDRAIN 3 HIALURO Krem-żel ultranawilżajacy,
50 ml
 

Cena: 29,14 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 g

Postać krem-żel

Producent BIOGENED S.A.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest DERMEDIC HYDRAIN 3 HIALURO Krem-żel ultranawilżajacy i w jakim celu się go stosuje?

DERMEDIC HYDRAIN 3 HIALURO Krem-żel ultranawilżający to 48-godzinne hipernawodnienie skóry, zawarte w lekkiej formule
kremowego żelu i zapewniające natychmiastową ulgę dla wrażliwej skóry suchej i przesuszonej.

Unikatowy, objęty zgłoszeniem patentowym kompleks Aqualare zawiera 4 postacie kwasu hialuronowego o różnej wielkości
molekularnej, co umożliwia mu wnikanie w naskórek na różną głębokość i oddziaływanie przed długi czas. Ultranawilżające działanie
kompleksu uzupełniają minerały z hipotonicznej wody hipertermalnej oraz trehaloza i glikozaminoglikany,

Zawarty w recepturze mocznik potęguje przenikanie nawadniających składników aktywnych w głębsze warstwy naskórka.

Phytoskwalan-skwalan i witamina E wzmacniają barierę ochronną naskórka i zabezpieczają przed transepidermalną utratą wody
(TEWL), szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych oraz działaniem wolnych rodników.

Korzyści:

Zawiera innowacyjny kompleks Aqualare z 4 postaciami kwasu hialuronowego
Natychmiastowa ulga dla skóry
Zapewnia długotrwały efekt nawilżenia
Do każdego rodzaju skóry wymagającej nawilżenia
Lekka, nietłusta, kremowo-żelowa konsystencja
Doskonały pod makijaż
Nie zatyka porów

Dla kogo?
Zalecany do nocnej pielęgnacji wrażliwej skóry suchej, bardzo suchej i odwodnionej.
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Składniki aktywne Kremu-żelu ultranawilżającego DERMEDIC HYDRAIN 3 HIALURO:

Mocznik - to substancja występująca naturalnie w naszym organizmie. Jest on jedną z istotnych składowych NMF (Natural
Moisturizing Factor) - naturalnego czynnika nawilżającego skóry, który odpowiada za właściwe nawodnienie warstwy rogowej
naskórka. W kosmetyce i farmaceutyce związek ten od dawna jest wykorzystywany jako składnik o właściwościach silnie
nawilżających i lekko złuszczających. Mocznik zastosowany w stężeniu poniżej 10% pełni funkcję składnika nawilżającego,
zmiękczającego oraz zwiększającego przenikanie składników aktywnych w głąb skóry. W stężeniach powyżej 10% działa
złuszczająco, reguluje rogowacenie naskórka, zmiękcza skórę oraz zwiększa przepuszczalność warstwy rogowej naskórka,
dzięki czemu ułatwia wnikanie składników aktywnych w głębsze warstwy skóry. Mocznika używa się w preparatach
nawilżających, likwidujących szorstkość skóry, zmiękczających i złuszczających, jak również w specyfikach do leczenia
chronicznie suchej skóry, łuszczycy oraz rogowacenia przymieszkowego.
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.
Gliceryna + DubDiol - Specjalny układ synergicznie działających składników nawilżających, chroni skórę przed odwodnieniem i
przesuszeniem.
Phytoskwalan - Roślinny skwalan to naturalny emolient o licznych właściwościach kosmetycznych: zwiększa miękkość i
elastyczność skóry, odbudowuje płaszcz lipidowy i przywraca jego właściwości ochronne, nawilża, chroni przed przenikaniem
szkodliwych składników środowiskowych, ma własności przeciwutleniające, odżywia i natłuszcza skórę, tworzy na powierzchni
film ochronny. Jako składnik spoiwa międzykomórkowego, wpływa na utrzymanie odpowiedniej, ciekłej struktury wodno-
lipidowej, która zapewnia właściwe nawodnienie skóry. Dodatkowo wykazuje działanie ochronne przed bakteriami, grzybami
oraz promieniowaniem UV. Skwalan działa nawilżająco, wzmacnia naturalną barierę lipidową skóry, lekko natłuszcza.

Sprzyja również gojeniu drobnych uszkodzeń skóry i łagodzi stany zapalne. Ważną funkcją skwalanu jest zwiększanie
przeznaskórkowego transportu składników aktywnych w głąb skóry. Jest to surowiec hipoalergiczny: zgodnie z badaniami nawet w
stężeniu 100% nie powoduje podrażnienia skóry. Jest wskazany do cer bardzo wrażliwych, które nie tolerują naturalnych olejów
roślinnych. Zalicza się go do składników o niewielkiej komedogenności (niezatykających porów).

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).

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.
Seryna - Jest cenna w pielęgnacji skóry ze względu na jej zdolność do zatrzymywania wody w skórze, nadając jej zdrowszy
wygląd i uczucie.
Alanina - równoważy poziom nawilżenia skóry, zapewniając jej w ten sposób lepsze nawilżenie.
Prolina - sprawia, że drobne linie i zmarszczki są mniej głębokie.
Glycacil-L (Jodopropynyl butylcarbamate) - Pochodna jodu. Likwiduje przyczyny powstawania niedoskonałości skóry. Chroni
kosmetyk przed wtórnym zakażeniem mikroorganizmami.
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Xpertmoist - Kompleks fitopolimerów w postaci filmu molekularnego o wyjątkowych właściwościach nawilżających i
uelastyczniających skórę z zamkniętą wewnątrz glikoproteiną z dna oceanu. Indukuje proliferację keranocytów i zwiększa
adhezję fibroblastów. Stymuluje syntezę elastyny i kolagenu typu I i IV. Wspomaga naturalne właściwości bioprotekcyjne skóry.

Sposób użycia Kremu-żelu ultranawilżającego DERMEDIC HYDRAIN 3 HIALURO:

Sposób użycia:

Nanieść równomiernie na twarz, szyję oraz dekolt i pozostawić do wchłonięcia.

Co zawiera Krem-żel ultranawilżający DERMEDIC HYDRAIN 3 HIALURO:

Skład:
AQUA, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, GLYCERIN, METHYLPROPANEDIOL, ISOCETYL STEARATE, SODIUM HYLAURONATE,
BETAINE, CETYL ALCOHOL, SQUALANE, ALLANTOIN, TREHALOSE, TOCOPHERYL ACETATE, UREA, PSEUDOALTERMONAS FERMENT
EXTRACT, XANTHAN GUM, PROLINE, ALANINE, SERINE, SODIUM PHOSPHATE, SODIUM HYDROXIDE, CAPRYLYL GLYCOL, SODIUM
HYLAURONATE CROSSPOLYMER, PROPANEDIOL, HYDROLYZED GLYCOSAMINOGLYCANS, HYDROLYZED HYALURONIC ACID,
HYALURONIC ACID, BENZYL GLYCOL, RASPBERRY KETONE, CARBOMER, POLYACRYLAMIDE, C13-14 ISOPARAFFIN, LAURETH-7,
PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE, PARFUM, CI 42090
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