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APIS PROFESSIONAL Express Lifting Krem intensywnie
napinający z kompleksem TENS'UP 100 ml
 

Cena: 52,99 PLN

Opis słownikowy

Producent PPH APIS SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WłaściwościAPIS PROFESSIONAL Express Lifting Krem intensywnie napinający z kompleksem TENS'UP 100 mlDla cery dojrzałej
wymagającej błyskawicznego liftingu.Błyskawicznie napinający krem z przełomowym kompleksem TENS’UP™, kwasem hialuronowym,
kolagenem, ela- styną, olejem arganowym i masłem shea o wyraźnym efekcie liftingującym i naprężającym. Działa natychmiastowo i
długotrwale łącząc właściwości wygładzające zmniejszając widoczność zmarszczek i linii mimicznych.Składniki aktywne:Kompleks
TENS'UP™- to przełomowy składnik aktywny o natychmiastowym i długotrwałym działaniu liftingującym, jak wykazano w teście in-vivo.
Łączy on bowiem powierzchniowe działanie napinające skórę z aktywnością przeciwstarzeniową, która jest potwierdzona przez wzrost
syntezy kolagenu i efekt przeciwzmarszczkowy.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.Kolagen- utrzymuje wysoki stopień nawilżenia
skóry, wygładza mikrozmarszczki, ujędrnia i napina.Elastyna- zwiększa elastyczność i sprężystość skóry, wykazuje działanie nawilżające
i opóźniające oznaki starzenia.Olej arganowy- to eliksir młodości o silnym działaniu regenerującym skórę, chroni przed przedwczesnym
pojawieniem się zmarszczek, łagodzi objawy trądziku młodzieńczego, alergii, łuszczycy.Masło shea- posiada właściwości odżywcze i
regenerujące, chroni przed promieniowaniem UV.Sposób użyciaNa zakończenie zabiegu rozprowadzić równomiernie na skórę twarzy,
szyi i dekoltu. Pozostawić do wchłonięciaSkładKompleks TENS'UP™ - to przełomowy składnik aktywny o natychmiastowym i
długotrwałym działaniu liftingującym, jak wykazano w teście in-vivo. Łączy on bowiem powierzchniowe działanie napinające skórę z
aktywnością przeciwstarzeniową, która jest potwierdzona przez wzrost syntezy kolagenu i efekt przeciwzmarszczkowy.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.Kolagen - utrzymuje wysoki stopień nawilżenia skóry, wygładza mikrozmarszczki, ujędrnia i
napina.Elastyna - zwiększa elastyczność i sprężystość skóry, wykazuje działanie nawilżające i opóźniające oznaki starzenia.Olej
arganowy - to eliksir młodości o silnym działaniu regenerującym skórę, chroni przed przedwczesnym pojawieniem się zmarszczek,
łagodzi objawy trądziku młodzieńczego, alergii, łuszczycy.Masło shea - posiada właściwości odżywcze i regenerujące, chroni przed
promieniowaniem UV.
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