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BASICLAB Antyoksydacyjne serum wyrównujące 20% wit C,
prebiotyk, kompleks peptydów 30 ml + odżywka
 

Cena: 239,99 PLN

Opis słownikowy

Producent NEW APPROACH SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaODPOWIEDNIE DLA SKÓRY:wrażliwejnormalnej, mieszanej i tłustejze skłonnością do trądzikupotrzebującej wyrównania
kolorytu i rozświetleniaz pierwszymi oznakami starzenia się skóryze zmarszczkami lub dojrzałejSerum z powodzeniem można stosować
jako główny produkt antyoksydacyjny na dzień.Może być stosowane przez kobiety karmiące piersią lub w ciąży. Serum jest bez
dodatków zapachowych, jego lekko wyczuwalna nuta wynika ze składu.Serum może być łączone w jednym kroku pielęgnacyjnym (tj. o
tej samej porze dnia) z serum zmniejszającym niedoskonałości z niacynamidem.DziałanieSpecjalistyczne serum antyoksydacyjne o
wodno-żelowej formule z ultrastabilną etylową formą witaminy C w stężeniu 20%, prebiotykiem i kompleksem peptydów skutecznie
rozświetla skórę, efektywnie nawilża, wycisza podrażnienia i zmiany zapalne. Przywraca zdrowy wygląd skórze mieszanej, tłustej i
skłonnej do trądziku, także wrażliwej – staje się ona bardziej napięta i pełna blasku. Przeznaczone do stosowania na dzień i na
noc.DZIAŁANIE:20% stężenie 3-O-Ethyl Ascorbic Acid, hamując syntezę melaniny, doskonale rozjaśnia skórę i wyrównuje jej koloryt.
Wykazuje się wysoką skutecznością i przenikalnością w głąb skóry, jednocześnie nie powodując podrażnień oraz działając
przeciwzapalnie.Dzięki optymalnemu stężeniu synergistycznego kompleksu peptydów, skóra staje się gładsza i jędrniejsza, a poziom jej
nawilżenia, napięcia i elastyczności znacząco zwiększony.Zawarty w serum prebiotyk wspomaga regenerację i nawilżenie skóry, dbając
o jej mikrobiom, natomiast filtrat z wody ryżowej, dzięki obecności drogocennych mikroelementów, pielęgnuje skórę, dba o właściwy
poziom jej nawilżenia, a zawartość witamin z grupy B doskonale łagodzi zmiany trądzikowe.Duet silnych antyoksydantów, glutationu i
resweratrolu, rozjaśnia skórę, koryguje drobne linie i odgrywa istotną rolę w likwidacji przebarwień, np. pozapalnych.Ekstrakt z
wierzbownicy Fleischera sprawia, że skóra jest ukojona i wyciszona - w synergii z odświeżającym wyciągiem z ogórka skutecznie
ograniczają produkcję sebum i przyczyniają się do ogólnej poprawy stanu skóry mieszanej i tłustej.REZULTATY:Rozświetlona, nawilżona
i pełna blasku skóraWidoczna poprawa elastyczności i jędrności skóryZredukowany nadmiar sebumZwężone poryPodrażnienia i stany
zapalne wyciszoneZmniejszone przebarwienia potrądzikowe, słoneczne oraz hormonalneZapewniona skuteczna ochrona
antyoksydacyjnaSposób użyciaKilka kropli serum nałożyć na twarz, szyję i dekolt, omijając okolice oczu. Stosować rano i/lub wieczorem
na dokładnie oczyszczoną i suchą skórę.Termin przydatności produktu po otwarciu: 6 miesięcySkładAqua, 3-O-Ethyl Ascorbic Acid,
Saccharomyces/Rice Ferment Filtrate, Glycerin, Propanediol, Pentylene Glycol, Inulin, Glutathione, Palmitoyl Dipeptide-5 Diaminobutyroyl
Hydroxythreonine, Palmitoyl Dipeptide-5 Diaminohydroxybutyrate, Alpha-Glucan Oligosaccharide, Tetradecyl
Aminobutyroylvalylaminobutyric Urea Trifluoroacetate, Epilobium Fleischeri Flower/Leaf/Stem Extract, Resveratrol, Cucumis Sativus
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Fruit Extract, Tocopherol, Arginine, Hydroxyacetophenone, Xanthan Gum, Citric Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Magnesium
Chloride.
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