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DERMEDIC HYDRAIN 3 HIALURO Kremowy żel do mycia, 200
ml
 

Cena: 28,48 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml

Postać żel

Producent BIOGENED S.A.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest DERMEDIC HYDRAIN 3 HIALURO Kremowy żel do mycia i w jakim celu się go stosuje?

DERMEDIC HYDRAIN 3 HIALURO Kremowy żel do mycia zmywa makijaż i wszelkie zanieczyszczenia w wyjątkowo łagodny sposób
pozostawiając uczucie świeżości i czystości. Olej Macadamia wzmacnia lipidową barierę ochronną skóry, a kwas hialuronowy i algi
morskie utrzymują jej odpowiednie nawilżenie.

Korzyści:

Delikatnie złuszcza martwy naskórek
Udrażnia drogę dla działania kosmetyków pielęgnacyjnych
Nie podrażnia skóry jak peeling mechaniczny
Nie wysusza skóry
Bez konieczności zmywania skóry po zabiegu
Hypoalergiczny

Dla kogo?
Zalecany do oczyszczania w łagodny sposób skóry wrażliwej i suchej.

Składniki aktywne Kremowego żelu do mycia DERMEDIC HYDRAIN 3 HIALURO:

Kwas glikolowy - Zależnie od stężenia kwasu glikolowego można otrzymać efekt nawilżenia, peelingu, głębokiego pobudzenia
procesów odnowy komórkowej, a przy najwyższych stężeniach oddziaływanie na skórę właściwą. Kwas glikolowy jest pomocny
w przeciwdziałaniu procesom starzenia się skóry, redukcji zmarszczek powierzchniowych, przywracaniu elastyczności i
grubości skóry właściwej. Kwas glikolowy jest odpowiedni również na trądzik, gdyż reguluje metabolizm komórkowy, a także
procesy w ramach wydzielania sebum, działa oczyszczająco i łagodząco.
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Kwas glikolowy zwłaszcza w niższych stężeniach przyczynia się do zwiększenia nawilżenia skóry, przez pobudzenie biosyntezy
ceramidów, która następuje pod wpływem kwasów. Kwas glikolowy w niskich stężeniach powoduje złuszczanie warstwy rogowej
naskórka, a jednocześnie reguluje proces jego rogowacenia i usuwa blizny oraz przebarwienia.

L-Arginina - 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.

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.
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.
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.
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).

Olej Macadamia - Dzięki olejkowi z orzechów makadamia problemy ze skórą atopową, wrażliwą i łuszczącą się zostają
rozwiązane. Za sprawą niesamowitych właściwości olejek niweluje zaczerwienienia, zmniejsza pieczenie oraz uczucie
swędzenia. Następną zaletą jest zdolność leczenia blizn oraz rozstępów na skórze. Dzięki ekstraktom, które kojąco wpływają na
naskórek, redukuje cellulit. Ponadto poprawia sprężystość i napięcie skóry oraz hamuje procesy jej starzenia się. Wysoka
koncentracja kwasu oleopalmitynowego sprawia, że olej ten jest efektywnym wymiataczem wolnych rodników. Jest odpowiedni
do wszystkich typów skóry, ale w szczególności polecany do skóry suchej, łuszczącej się, wrażliwej i dojrzałej. Kwas
oleopalmitynowy ochrania skórę w ten sam sposób jak jej naturalne sebum. Olej dobrze się wmasowuje, szybko wchłania, działa
regenerująco, odżywczo, wygładzająco, poprawia wygląd skóry.

Sposób użycia Kremowego żelu do mycia DERMEDIC HYDRAIN 3 HIALURO:

Sposób użycia:

Nanieść równomiernie na twarz /ewentualnie szyję i dekolt/ niezbyt cienką warstwę preparatu i pozostawić do wchłonięcia na ok. 15-20
minut. Pozostałość preparatu usunąć przy pomocy chusteczki lub płatka kosmetycznego.

Co zawiera Kremowy żel do mycia DERMEDIC HYDRAIN 3 HIALURO:

Skład:
AQUA, DECYL GLUCOSIDE, SODIUM LAUROYL SARCOSINATE, COCAMIDOPROPYL HYDROXYSULTAINE, COCAMIDOPROPYL BETAINE,
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GLYCERIN, PEG-150, PENTHAERYTHRITYL TETRASTEARATE, PPG-2 HYDROXYETHYL COCAMIDE, SODIUM HYALURONATE,
POLYQUATERNIUM-7, STYRENE/ACRYLATES COPOLYMER, MACADAMIA SEED OIL GLYCERETH-8 ESTERS, ALGAE EXTRACT, ZINC
PCA, MAGNESIUM PCA, MANGANESE PCA, CALCIUM PCA, CITRIC ACID, PARFUM, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE
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