
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

APIS INSPIRATION Krem do twarzy 40+ nawilżająco-
liftingującyna dzień 50 ml
 

Cena: 35,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Postać -

Producent PPH APIS SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisAPIS INSPIRATION Krem do twarzy 40+ nawilżająco-liftingującyna dzień 50 mlDla cery dojrzałej po 40-tym roku życia,
wymagającej głębokiego nawilżenia i wygładzenia. Doskonale wchłaniający się, silnie nawilżający krem o działaniu liftingującym.
Skutecznie redukuje mikrozmarszczki poprawiając jędrność i elastyczność skóry. Kompleks substancji aktywnych - minerały z Morza
Martwego, kwas hialuronowy, ekstrakt z awokado, kolagen, elastyna, koenzym Q10, olej arganowy, makadamia zapewnia optymalne
nawilżenie i odżywienie skóry jednocześnie chroniąc ją przed działaniem czynników zewnętrznych.SkładMinerały z Morza Martwego-
cechują się właściwościami głębokiego wnikania w pory skóry i oczyszczania ich, stymulują metabolizm komórkowy, aktywizują
naturalne funkcje skóry i wspomagają jej zdolność do wydalania substancji toksycznych. Działają na skórę łagodząco, wzmacniają ją,
rewitalizują, poprawiają dynamikę krążenia podskórnego, dzięki temu skóra jest lepiej dotleniona i odżywiona.Kolagen- ma działanie
regenerujące skórę, odżywcze i przeciwzmarszczkowe.Elastyna- substancja biologicznie czynna stosowana w kosmetykach do
pielęgnacji zarówno skóry jak i włosów. Łatwo przenika w głąb skóry, wpływa na jej elastyczność. Wygładza zmarszczki, regeneruje i
poprawia witalność skóry.Kwas hialuronowy- to mukopolisacharyd łączący z sobą włókna kolagenowe i elastynowe w skórze właściwej,
jest w stanie związać od tysiąca do czterech tysięcy razy więcej wody niż wynosi jego masa i z tego powodu jest stosowany jako jeden z
najbardziej wartościowych czynników nawilżających.Olej makadamia- bogaty w witaminy: A, B, E oraz składniki mineralne. Odpowiedni
dla skóry suchej i wrażliwej, szybko się wchłania, widocznie poprawia wygląd skóry, regeneruje i odżywia.Saccharomyces Cerevisiae
Extract– wyciąg z drożdży zawiera cukry (sacharozę), proteiny, witaminy z grupy B oraz kompleks naturalnych koenzymów. Ma działanie
odżywcze, regenerujące i nawilżające skórę.Koenzym Q10- działa na skórę odmładzająco, powoduje zanik drobnych zmarszczek, wzrost
elastyczności, sprężystości i napięcia skóry.Ekstrakt z mimozy- efektywnie opóźnia proces starzenia się skóry, ma silne właściwości
nawilżające i wzmacniające naczynka włosowate skóry. Działa antybakteryjnie i przeciwzapalnie, widocznie zmniejszając
zaczerwienienia i obrzęki.
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