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DERMEDIC NORMACNE Preventi Krem niwelujący
niedoskonałości na noc, 40 ml
 

Cena: 50,05 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 40 ml

Postać krem

Producent BIOGENED S.A.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest DERMEDIC NORMACNE Preventi Matujący Krem niwelujący niedoskonałości na noc i w jakim celu się go stosuje?

DERMEDIC NORMACNE Preventi Krem niwelujący niedoskonałości na noc o silnym działaniu antyoksydacyjnym przeznaczony jest do
nocnej pielęgnacji skóry mieszanej i tłustej ze zmianami trądzikowymi. Zawarty w recepturze enzym z grupy proteaz, Papaina, delikatnie
złuszcza martwe komórki epidermy, stymuluje naskórek do regeneracji i łagodzi podrażnienia. Wraz z witaminą C niweluje
niedoskonałości: redukuje przebarwienia, rozjaśnia, wygładza grudki i krostki.

Kwas oleinowy z kakaowca poprawia wygląd skóry, uelastycznia ją, wspomaga procesy jej odnowy i regeneracji komórek naskórka.

Objęty zgłoszeniem patentowym kompleks Veprolanum DH działa na przyczyny powstawania i zaostrzania się trądziku:

zmniejsza ilość bakterii odpowiedzialnych za występowanie trądziku
zaburza komunikację międzybakteryjną
dezintegruje biofilm bakteryjny

Dzięki zawartym w recepturze składnikom aktywnym krem ogranicza wydzielanie sebum i zmniejsza rozszerzone pory, nie jest
komedogenny. Kompleks Oxyniacyde wraz z Witaminą E ograniczają produkcję wolnych rodników, dzięki czemu krem działa
antyoksydacyjnie i przeciwstarzeniowo.

Korzyści:

Działa na przyczyny powstawania i zaostrzania się trądziku
Zmniejsza ilość bakterii odpowiedzialnych za występowanie trądziku
Zaburza komunikację międzybakteryjną
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Dezintegruje biofilm bakteryjny
Delikatnie złuszcza martwe komórki naskórka
Poprawia wygląd skóry, wygładza ją, wyrównuje jej koloryt i niweluje niedoskonałości
Działa antyoksydacyjnie i przeciwstarzeniowo
Niekomedogenny
Hypoalergiczny z wodą termalną

Dla kogo?
Zalecany do codziennej pielęgnacji skóry mieszanej i tłustej, ze skłonnością do zmian trądzikowych. Do stosowania na noc.

Składniki aktywne Kremu niwelującego niedoskonałości na noc DERMEDIC NORMACNE Preventi:

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.
Veprolanum DH - to rewolucyjny kompleks opracowany Instytucie Badawczo-Rozwojowym Biogened i objęty zgłoszeniem
patentowym, który działa na wszystkie przyczyny powstawania i zaostrzenia zmian trądzikowych. Łączy siłę Hexylresorcinolu,
Kwasu linolenowego, Resveratrolu, Neuroprzekaźnika GABA, Dipotassium Glycyrrhizate oraz Hordeiny, zapewniając
wielopłaszczyznowe działanie. Zmniejsza ilość bakterii odpowiedzialnych za występowanie trądziku, działa przeciwzapalnie, a
także normalizuje pracę gruczołów łojowych. Ponadto zaburza komunikację międzybakteryjną oraz dezintegruje biofilm
bakteryjny.
Kompleks Oxyniacyde - stanowi barierę chroniącą skórę przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, które obok bakterii są
źródłem zmian zapalnych i trądzikowych w skórze. Siła zastosowanych w kompleksie antyoksydantów: Resveratrolu,
Niacynamidu oraz ekstraktu z korzenia tarczycy bajkalskiej sprawia, że Oxyniacyde ogranicza produkcję wolnych rodników
zarówno tych pochodzących z czynników zewnętrznych - promieniowanie słoneczne, zanieczyszczenie powietrza, jak i
wewnętrznych – stany zapalne, zakażenia bakteryjne.
 Papaina - delikatnie złuszcza martwe komórki epidermy, stymuluje naskórek do regeneracji i łagodzi podrażnienia. Wraz z
witaminą C niweluje niedoskonałości: redukuje przebarwienia, rozjaśnia, wygładza grudki i krostki.
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.
Witamina PP - inaczej zwana Niacynamidem lub nikotynamidem, jest formą witaminy B-3, niezbędnego składnika odżywczego.
Niedobór witaminy B-3 może prowadzić do zaburzeń skóry. Stosowany miejscowo niacynamid może pomóc w leczeniu
niektórych chorób skóry, w tym trądziku i egzemy. Niacynamid pomaga budować keratynę, rodzaj białka dbającego o jędrną i
zdrową skórę. Niacynamid może pomóc Twojej skórze odbudować barierę ceramidową (lipidową), co z kolei może pomóc w
utrzymaniu wilgoci. Jest to korzystne dla wszystkich rodzajów skóry, zwłaszcza jeśli masz egzemę lub skórę dojrzałą.
Niacynamid zmniejsza stan zapalny, dzięki czemu przyczynia się do złagodzenia zaczerwienienia spowodowanego egzemą,
trądzikiem i innymi stanami zapalnymi skóry. Niacynamid pomaga budować komórki w skórze, jednocześnie chroniąc je przed
stresem środowiskowym, takim jak światło słoneczne, zanieczyszczenia i toksyny.
Witamina C - jest wyjątkowo skutecznym przeciwutleniaczem. Pomaga wyrównać koloryt skóry zapobiegając hiperpigmentacji.
Ponadto dzięki swoim właściwością antyoksydacyjnym hamuje ona procesy zapalne oraz uszkodzenia skóry wywołane
aktywnością wolnych rodników. Wyrównuje drobne linie na skórze nadając twarzy "pełen" wygląd. a także redukuje cienie pod
oczami. Promuje syntezę kolagenu, który stanowi "rusztowanie" dla zdrowej skóry utrzymując ją napiętą.
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.
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.
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.
Resweratrol - to naturalnie występujący przeciwutleniacz, który można znaleźć między innymi w skórce winogron. Resweratrol
należy do grupy związków zwanych polifenolami, które wykazują silne działanie przeciwutleniające, dzięki czemu chronią skórę
przed wolnymi rodnikami które prowadzą do jej starzenia się. Resweratrol pomaga chronić skórę przed negatywnym wpływem
czynników zewnętrznych, w tym przed promieniowaniem UV. Ponadto Resweratrol znacząco nawilża skórę oraz odbudowuje ją
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na poziomie komórkowym nasilając procesy proliferacyjne komórek. Pomaga również wyrównywać koloryt skóry.
Masło Shea - jest bogatym źródłem witamin oraz kwasu stearynowego i oleinowego, którym zawdzięcza doskonałe właściwości
nawilżające oraz dodatkowe działanie fotochronne. Masło Shea jest również powszechnie stosowane w leczeniu spierzchniętej
skóry, otarć i zaskórników. Dzięki największej ze wszystkich tłuszczy roślinnych zawartości witamin, allantoiny, trójgllicerydów i
innych substancji dodatkowych ma niezwykle silne działanie pielęgnacyjne. Działa nawilżająco i natłuszczająco na skórę, która
staje się gładka i miękka. Oprócz tego chroni ją przed wysuszaniem, opóźnia jej starzenie się i powstawanie zmarszczek.
Wykazuje działanie regenerujące, powoduje pogrubienie skóry przez wspomaganie magazynowania wody w komórkach skóry.
Szczególnie korzystnie działa na skórę suchą, ubogą w tłuszcz i słabo nawilżoną, łuszczącą się, pękającą, spierzchniętą i
starzejącą się. Chroni skórę przed wiatrem i promieniami słonecznymi. Jest naturalnym filtrem przeciwsłonecznym o faktorze
3-4. Dzięki zawartej w nim allantoinie przyspiesza gojenie się ran, podrażnień i stanów zapalnych. Jest używane do wygładzania
blizn. Normalizuje rogowacenie naskórka. Nadaje skórze delikatny, zdrowy wygląd. Znajduje zastosowanie również w
przypadkach alergii, łuszczycy i dermatoz. Zmniejsza świąd i natłuszcza chorą skórę. Masło karité działa korzystnie na każdą
skórę. Nie jest komedogenne, działa łagodząco i kojąco również na cerę trądzikową i tłustą.

Sposób użycia Kremu niwelującego niedoskonałości na noc DERMEDIC NORMACNE Preventi:

Sposób użycia:

Codziennie wieczorem nanieść na oczyszczoną skórę twarzy, delikatnie wmasować.

Co zawiera DERMEDIC NORMACNE Preventi Krem niwelujący niedoskonałości na noc:

Skład:
AQUA, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, CETYL ALCOHOL, SODIUM HYALURONATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, GLYCERYL
STEARATE CITRATE, ISOPROPYL MYRISTATE, NIACINAMIDE, OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, THEOBROMA CACAO SEED BUTTER, ETHYL
LINOLEATE, HEXYLRESORCINO,L, PROPANEDIOL, HORDEUM VULGARE EXTRACT, DIMETHICONE, POLYACRYLAMIDE, C 13-14
ISOPARAFFIN, LAURETH-7, GLYCERIN, BUTYLENE GLYCOL, SCUTELLARIA BAICALENSIS ROOT EXTRACT, VITIS VINIFERA FRUIT
EXTRACT, PEG-8, TOCOPHEROL, ASCORBYL PALMITATE, ASCORBIC ACID, CITRIC ACID, PAPAIN, GLYCERYL STEARATE, DIPOTASSIUM
GLYCYRRHIZATE, STEARIC ACID, AMINOBUTYRIC ACID, DMDM HYDANTOIN, IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE,
PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, DISODIUM EDTA, PARFUM.
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