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DERMEDIC HYDRAIN 3 HIALURO Płyn micelarny, 200 ml
 

Cena: 15,20 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml

Postać płyn

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 Płyn micelarny zmywa makijaż i wszelkie zanieczyszczenia. Nie podrażnia oczu. Nie wysusza skóry.

Korzyści:

Zmywa makijaż i wszelkie zanieczyszczenia pozostawiając uczucie świeżości i czystości
Zmiękcza i utrzymuje nawilżenie warstwy rogowej skóry
Nie zatyka porów i nie pozostawia filmu na skórze
Nie podrażnia oczu
Przebadany okulistycznie
Hypoalergiczny

Dla kogo?
Zalecany do demakijażu i oczyszczania wrażliwych oczu i skóry twarzy. Również dla osób nietolerujących wody, tradycyjnych
preparatów do demakijażu i mydeł.

Składniki aktywne Płynu micelarnego DERMEDIC HYDRAIN 3 HIALURO:

Hydroveg VV - Kompleks składników NMF (mocznik, lizyna, sól sodowa kwasu PCA, kwas mlekowy), obecnych w zdrowej
skórze. Odpowiedzialny jest za utrzymanie nawilżenia w jej warstwie rogowej.
Lizyna - wzmacnia powierzchnię skóry.
Kwas mlekowy - stymuluję syntezę niezwykle istotnych dla skóry kolagenu i elastyny, poprawiając elastyczność i jędrność skóry.
Wyrównuje również koloryt skóry hamując produkcję melaniny przez melanocyty. Wykazuje też właściwości przeciwbakteryjne
(w tym odblokowujące pory skóry) oraz regulujące pH. Ponadto ma on właściwości przeciwzmarszczkowe pozwalające mu na
spłycanie powierzchownych zmarszczek. Dzięki kombinacji jego działań sprawia, że skóra jest gładka, promienna oraz może
cieszyć się wyrównanym kolorytem.
Mocznik - to substancja występująca naturalnie w naszym organizmie. Jest on jedną z istotnych składowych NMF (Natural
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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.
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).

Sposób użycia Płynu micelarnego DERMEDIC HYDRAIN 3 HIALURO:

Sposób użycia:

Zwilżyć płatek kosmetyczny preparatem i delikatnie, powolnymi ruchami zmywać twarz, szyję i dekolt. Do oczu przyłożyć wilgotny
płatek, chwilę przytrzymać i delikatnie zmywać makijaż pionowymi ruchami w dół.

Co zawiera Płyn micelarny DERMEDIC HYDRAIN 3 HIALURO:

Skład:
AQUA, PEG-6 CAPRYLIC/CAPRIC GLYCERIDES, GLYCERIN, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, SODIUM HYALURONATE, UREA,
DIGLYCERIN, SODIUM PCA, HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, SORBITOL, LYSINE, ALLANTOIN, LACTIC ACID, PARFUM, CETRIMONIUM
BROMIDE, DMDM HYDANTOIN, PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN
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