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ZIAJA MED KURACJA PRZECIWZMARSZCZKOWA krem
aktywnie wygładzający na dzień 50 ml
 

Cena: 12,99 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Postać -

Producent ZIAJA LTD. Z.P.L. SP. Z 0.0.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Działanie

 skutecznie zmniejsza widoczność zmarszczek, redukuje przebarwienia oraz wykazuje właściwości pielęgnacyjne. Do
stosowania na skórę twarzy.
 jest bogatą emulsją nawilżającą, która wykorzystuje ekologiczne surowce, bez kompozycji zapachowej.
 ekstrakt z mandarynki japońskiej to cenne źródło tyraminy, która działa wybielająco na skórę.
 oligopeptydy, czyli mikro-kolagen, diagnozuje uszkodzenia na poziomie komórkowym i sygnalizuje rozpoczęcie procesów
odnowy tkankowej w skórze właściwej. Pobudza syntezę kolagenu III i IV, elastyny oraz polisacharydów (glikozoaminoglikanów i
kwasu hialuronowego). Dzięki niemu struktury białkowo - lipidowe skóry zostają wyraźnie wzmocnione, proces starzenia zostaje
zahamowany, a głębokie oraz powierzchniowe zmarszczki zostają skutecznie zredukowane.
 prowitamina B5 wykazuje działanie silnie nawilżające, zmiękczające i uelastyczniające naskórek. Dodatkowo, działa łagodząco
na podrażnienia, koi i osłania nadmiernie wrażliwą skórę oraz błony śluzowe.
  olej canola jest bogaty w witaminę E oraz fitosterole. Dzięki temu posiada silne właściwości łagodzące i przeciwzapalne. Obniża
stres oksydacyjny oraz niszczące działanie wolnych rodników.
 proteiny long-lifting, czyli proteiny ze słodkich migdałów, umożliwiają tworzenie bariery ochronnej na skórze. Poprzez poprawę
napięcia naskórka, dają widoczne efekty liftingujące. Przeciwdziałają wiotczeniu skóry, wzmacniają jej strukturę i przyspieszają
procesy regeneracji. Dodatkowo, nawilżają naskórek oraz chronią przed transepidermalną utratą wody.
 witamina A to składnik, który pobudza odnowę naskórka i poprawia jego strukturę. Co więcej wygładza ona zmarszczki,
przywraca skórze elastyczność i rozjaśnia przebarwienia.
 zastosowano również mineralne i organiczne filtry UVA/UVB, które tworzą na powierzchni skóry film ochronny,

Stosowanie
Krem nanieś na oczyszczoną i osuszoną skórę twarzy, szyi i dekoltu, delikatnie wklep. Stosuj po porannej toalecie.
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ekstrakt z mandarynki japońskiej, filtry UVA/UVB mineralne, filtry UVA/UVB organiczne, olej canola, oligopeptydy (mikro-kolagen),
proteiny long-lifting, prowitamina B5 (D-panthenol), witamina A
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