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AVA PORE SOLUTIONS Bio peeling zwężający pory 30 ml
 

Cena: 24,69 PLN

Opis słownikowy

Producent AVA LABORATORIUM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 

 

AVA PORE SOLUTIONS Bio peeling zwężający pory 30 ml

 

Wskazania

Łagodny, nie wymagający neutralizacji peeling, zawierający 5% naturalnego kwasu fitowego pochodzącego z ryżu. Przeznaczony do
pielęgnacji każdego rodzaju skóry z rozszerzonymi porami.  

 

Działanie

Oczyszcza, odświeża, przywraca naturalny blask i równomierny koloryt. Działa antyoksydacyjnie, rozjaśnia przebarwienia, zapobiega
fotostarzeniu się skóry oraz wygładza drobne zmarszczki. Produkt został wzbogacony w ekstrakt z róży japońskiej oraz zielonej herbaty,
które zwężają rozszerzone pory, regulują procesy melanogenezy oraz wydzielania sebum. Pantenol nawilża i łagodzi podrażnienia. W
wyniku działania tych składników skóra jest czysta, jędrna, elastyczna i rozświetlona.  

 

Zawarte we wszystkich preparatach PORE SOLUTIONS nowoczesne technologie i wyjątkowy składnik aktywny o szerokim spektrum
działania - zaczerpnięty z naturalnej medycyny Dalekiego Wschodu ekstrakt z róży japońskiej gwarantują przede wszystkim intensywny
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efekt anti-aging. Działanie keratolityczne ekstraktu zmniejsza rozszerzone pory co dodatkowo daje efekt wygładzenia skóry.  

 

W linii PORE SOLUTIONS zastosowano również dającą natychmiastowy efekt technologię BLUR, która optycznie rozmywa zmarszczki.
Mikrosfery PMMA rozpraszają i odbijają światło w wielu kierunkach. Dodatkowo efekt SECOND SKIN wygładza skórę i zapewnia jej
optymalne nawilżenie.Regularne stosowanie poszczególnych preparatów PORE SOLUTIONS sprawia, że skóra naturalnie regeneruje się,
a dzięki głębokiemu nawilżeniu zachowuje optymalną jędrność. Pory stają się mniej widoczne.Kompleksowe działanie preparatów i
nowoczesne składniki serii PORE SOLUTIONS o silnym działaniu przeciwzmarszczkowym idealnie opóźniają procesy starzenia i
zapewniają młody wygląd.7 sekretów japońskiego piękna:Ekstrakt z róży japońskiej - wygładzenie skóry, działanie antyoksydacyjne -
zapobieganie utlenianiu lipidów, poprawa elastyczności, nawilżanie skórę, hamowanie syntezy melaniny – zapobieganie
przebarwieniom, działanie keratolityczne - oczyszczanie porów, zmniejszenie rozszerzonych porów – efekt wygładzenia
skóry.Technologia Blur – natychmiastowe optyczne zwężenie porów, niwelowanie przebarwień, bruzd, zmarszczek i nierówności skóry.
Dodatkowo pochłanianie sebum i niwelowanie błyszczenia się skóry. Dzięki zaawansowanej technologii blur odbijającej światło
niedoskonałości skóry stają się niewidoczne.Technologia ciekłokrystaliczna - dzięki zastosowaniu naturalnych emulgatorów tworzących
ciekłe kryształy struktura kremu idealnie dopasowuje się do struktury naskórka (dokładnie do struktury ciekłokrystalicznej cementu
międzykomórkowego). W efekcie jest intensywnie i długotrwale nawilżona i aksamitna, a aplikacja kremu przyjemna i
wydajna.Nanozłoto – silne działanie przeciwzmarszczkowe.Glinka Cocoa - bogate źródło krzemu i żelaza, niezbędnych do utrzymania
prawidłowej struktury tkanek. Dotlenianie i ujędrnianie skóry, przeciwdziałanie jej starzeniu.Kwas fitowy - naturalny kwas otrzymywany z
ryżu. Ma właściwości delikatnie eksfoliujące, przyspiesza odnawianie się naskórka, przywraca skórze naturalny blask i równomierny
koloryt. Zapobiega fotostarzeniu, działa antyoksydacyjnie.Witamina C – działanie antyoksydacyjne, przeciwzmarszczkowe i
rozjaśniające koloryt.Koenzym Q10 – działanie antyoksydacyjne.Kwas hialuronowy – intensywne nawilżenie.Skuteczny bio peeling
zwężający pory z różą japońską i kwasem fitowym (5%), pH 3,5
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