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DERMEDIC OILAGE Naprawczy krem na noc, 50 ml
 

Cena: 50,05 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 ml

Postać krem

Producent BIOGENED S.A.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest DERMEDIC OILAGE Naprawczy krem na noc i w jakim celu się go stosuje?

DERMEDIC OILAGE Naprawczy krem na noc przywracający gęstość skóry intensywnie regeneruje skórę w okresie
okołomenopauzalnym, przywraca jej charakterystyczne dla młodego wyglądu parametry skóry takie jak: nawilżenie, gęstość,
elastyczność, jędrność i gładkość. Usuwa oznaki zmęczenia. Zwalcza zewnętrzne i wewnętrzne przyczyny starzenia się skóry (Reforcyl).
Widocznie poprawia stan skóry (Kompleks TriOleum). Hamuje starzenie się skóry (Witaminy A, E i D, fitohormony) i wzmacnia połączenia
międzykomórkowe w skórze.

Niekomedogenny
Koryguje i podnosi owal twarzy
Redukuje głębokość i długość zmarszczek
Formuła Anti-Pollution

Korzyści:

Nowoczesna olejowa formulacja
Przywraca charakterystyczne dla młodego wieku parametry skóry – jędrność, nawilżenie, gęstość, grubość, elastyczność i
gładkość
Koryguje i podnosi owal twarzy
Redukuje głębokość i długość zmarszczek
Intensywnie regeneruje
Zwalcza zewnętrzne i wewnętrzne przyczyny starzenia się
Odwraca okołomenopauzalne starzenie się skóry
Usuwa oznaki zmęczenia
Dzięki formule Anti-Pollution stymuluje funkcje obronne naskórka i chroni przed negatywnym wpływem czynników
środowiskowych, w tym zanieczyszczeń i pyłów zawieszonych
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Niekomedogenny

Dla kogo?
Zalecany do nocnej pielęgnacji wrażliwej skóry twarzy, szyi i dekoltu z widocznymi oznakami starzenia się (zmarszczki mimiczne,
grawitacyjne, strukturalne).

Składniki aktywne Naprawczego kremu na noc DERMEDIC OILAGE:

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.
Kompleks Trioleum - opracowany Instytucie Badawczo-Rozwojowym Biogened, wykorzystywany jest w pielęgnacji
przeciwstarzeniowej. Łączy działanie trzech składników: oleju z soi, oleju z wiesiołka oraz oleju z awokado. Synergiczne działanie
tych składników olejowych przywraca charakterystyczne dla młodego wieku parametry skóry, takie jak: elastyczność, spoistość,
nawilżenie i gładkość. Fitohormony pochodzące z soi odwracają okołomenopauzalne starzenie się skóry. Kompleks tworzy
warstwę okluzyjną i chroni skórę przed szkodliwym wpływem zanieczyszczonego środowiska.
Reforcyl - to kompleks, którego działanie zwalcza zewnętrzne i wewnętrzne przyczyny starzenia się skóry. Połączenie ekstraktu
z gynostemmy, czystka oraz L-glutaminy aktywuje syntezę kolagenu i przywraca spoistość warstwy barierowej skóry. Wspiera
antyoksydacyjny system obronny skóry, co chroni ją przed wolnymi rodnikami.
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.
Olej z wiesiołka - składa się z wielu różnych korzystnych składników, w tym kwasów omega-6, omega-9 i kwasu stearynowego.
Kluczowymi składnikami oleju z wiesiołka są niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, które wzmacniają barierę skórną i
ograniczają przeznaskórkową utratą wody. pozyskiwany z drobnych nasion rośliny zwanej potocznie „gwiazdą wieczorną”, której
kwiaty otwierają się dopiero o zmierzchu, bogaty w kwasy tłuszczowe i witaminy, pomaga odżywić skórę i przywrócić jej
równowagę. Olej z wiesiołka nie tylko nawilża i łagodzi, ale może poprawić teksturę i elastyczność skóry, przeciwdziałając
suchości, podrażnieniom, szorstkości i zmarszczkom.

Jak stosować Naprawczy krem na noc DERMEDIC OILAGE:

Sposób użycia:

Nanieść równomiernie warstwę preparatu na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu. Pozostawić do wchłonięcia.

Co zawiera DERMEDIC OILAGE Naprawczy krem na noc:

Skład:
AQUA, GLYCERIN, GLYCINE SOJA (SOYBEAN) OIL, ISOPROPYL PALMITATE, SORBETH-30 TETRAISOSTEARATE, SORBITAN
SESQUIISOSTEARATE, PPG-8-CETETH-20, ACRYLATES/BEHENETH-25 METHACRYLATE COPOLYMER, DIPROPYLENE GLYCOL,
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, DIMETHICONE, SODIUM HYALURONATE, PROPYLENE GLYCOL, GLYCINE SOJA SEED EXTRACT,
PERSEA GRATISSIMA (AVOCADO) OIL, OLUS OIL, OENOTHERA BIENNIS (EVENING PRIMEROSE) OIL, GLUTAMINE, DECYL GLUCOSIDE,
PHENETHYL ALCOHOL, CITRIC ACID, CISTUS INCANUS FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT, GYNOSTEMMA PENTAPHYLLUM LEAF/STEM
EXTRACT, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, DAUCUS ROOT EXTRACT, DIETHYLHEXYL SYRINGYLIDENEMALONATE, SODIUM
HYDROXIDE, PARFUM, DMDM HYDANTOIN, IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE, BUTYLENE GLYCOL, PHENOXYETHANOL,
ETHYLHEXYLGLYCERIN, CI 19140, CI 15985.
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