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APIS CERAMIDE POWER Hydrożelowy peeling z kwasami
AHA 4% 100 ml
 

Cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Producent APIS NATURAL COSMETICS SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaCzy to jest produkt dla Ciebie?1. Jeżeli masz cerę suchą, szarą, zmęczoną i wrażliwą2. Reagujesz rumieniem na peelingi z
drobinkami3. Szukasz delikatnego preparatu, który złuszczy warstwę rogową naskórka i przygotuje Twoją skórę na aplikację składników
aktywnych np. w masceDziałanieJakie ma składniki aktywne?Kwas mlekowy- wpływa na nawilżenie i nawodnienie skóry, utrzymując
prawidłowy poziom wilgoci w naskórku. Dzięki takiemu działaniu skóra jest miękka, gładka i promienna.Kwas winowy- działa
złuszczająco, wygładzająco oraz rozjaśniająco, ujednolicając koloryt cery. Poprzez pobudzenie fibroblastów do produkcji kolagenu
wygładza drobne zmarszczki i spowalnia procesy starzenia się skóry.Kwas jabłkowy- działa złuszczająco na martwe komórki naskórka,
dzięki czemu wygładza powierzchnię skóry oraz rozjaśnia przebarwienia. Wspomaga oczyszczanie porów skóry i stymuluje odnowę
komórek naskórka. Posiada właściwości nawilżające skórę, wiąże i zatrzymuje w niej wodę.Organiczny hydrolat z neroli- odświeża,
oczyszcza i tonizuje skórę, działa relaksująco, odprężająco i łagodząco. Zmniejsza obrzęki i zaczerwienia, wspomaga regenerację skóry.
Wyrównuje koloryt skóry i poprawia jej ukrwienie.Ceramidy z Yuzu- otrzymywane z chińskiej cytryny Yuzu. To źródło ceramidów
roślinnych będących analogami ludzkich ceramidów II I V, tworzących strukturę warstwy rogowej. Zapewnia odbudowę funkcji
barierowej, przywraca optymalne nawilżenie, elastyczność i gładkość naskórka.Dlaczego właśnie ten produkt?Wyjątkowe połączenie
kwasów - mlekowego, winowego oraz jabłkowego z organicznym hydrolatem z neroli i ceramidami z Yuzu działa na wielu
płaszczyznach, przez co: wygładza powierzchnię skóry wydobywając jej naturalny i odświeżony koloryt, łagodzi stany zapalne i pomaga
zlikwidować wszelkie niedoskonałości, reguluje pracę gruczołów łojowych ograniczając świecenie skóry, stymuluje odbudowę komórek
skóry przywracając jej młodszy wygląd.Hydrożelowy peeling błyskawicznie przygotowuje do kolejnych kroków pielęgnacyjnych i
wzmacnia dobroczynne działanie składników aktywnych w głębokich warstwach skóry.Wskazania: dla cery suchej, szarej, zmęczonej i
wrażliwej.Sposób użycia1. Nałóż równomierną warstwę peelingu na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu omijając okolice oczu oraz
ust i pozostaw na ok 10 minut.2. Zmyj peeling przy użyciu letniej wody i zaaplikuj krem lub maskę z tej samej linii.Stosuj raz w
tygodniu.Aby efekt był intensywniejszy stosuj pozostałe produkty z tej samej linii.
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