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BASICLAB COSMETOLOGY Serum 15% trehaloza 10% peptyd
SNAP-8 NAWILŻENIE I WYPEŁNIENIE 30 ml + odżywka
 

Cena: 239,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 ml

Postać -

Producent NEW APPROACH SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaAktywne serum w postacie emulsji na bazie neuropeptydu, trehalozy, koenzymu Q10 skwalanu i niacynamidu. Zapewnia
wielokierunkowe działanie nawilżające, odbudowujące barierę lipidową oraz wypełniające zmarszczki mimiczne.Serum dedykowane jest
wszystkim rodzajom skóry. Doskonałe w pielęgnacji warstwowej oraz w profilaktyce przeciwstarzeniowej. Rekomendowane podczas
stosowania wszelkich kuracji wysuszających np. retinolem czy doustną izotretynoiną. Serum bezzapachowe.Działanie• Trehaloza, która
znana jest ze swoich właściwości higroskopijnych, skutecznie przyczynia się do poprawy kondycji cery zwiększając poziom nawilżenia i
redukując efekt ściągnięcia. Jest to jeden z najskuteczniejszych składników nawilżających skórę, wykorzystywany również w farmacji.
Trehaloza nie tylko nawilża ale i wzmacnia naturalne funkcje bariery ochronnej naskórka. Łagodzi i przeciwdziała podrażnieniom.
Zwiększając poziom nawilżenia skóry zwiększa jej elastyczność i jędrność a także wygładza drobne zmarszczki.• Siła neuropeptydu
Snap-8 nazywanego „bezpiecznym botoksem”, zapewnia wielokierunkowe działanie. Pobudza fibroblasty do produkcji włókien
kolagenowych, dzięki czemu skóra zagęszcza się, staje się młodsza i jędrniejsza. Maksymalne stężenie 10% działa na głębokie warstwy
skóry zastępując składniki wypełniające, co przyczynia się do jej naturalnego wygładzenia. Struktura skóry jest wyraźnie wygładzona o
wyższym stopniu jędrności i elastyczności, staje się świeża i pełna blasku.• Nicaynamid jest składnikiem stymulującym produkcję
ceramidów a tym samym lipidów. Wpływa więc bezpośrednio na poprawę bariery lipidowej naskórka. Witamina B3 polecana dla skóry
suchej, nadwrażliwej, skłonnej do przebarwień, dojrzałej oraz trądzikowej. Jej szerokie spektrum zastosowań wynika z mechanizmu
działania.• Kombinacja różnej wielkości cząsteczek kwasu hialuronowego – wielkocząsteczkowy tworzy barierę okluzyjną, która
zapobiega utracie wody z naskórka jednocześnie jej nie zapychając. Natomiast małocząsteczkowy efektywnie przenika do głębszych
warstw skóry, dzięki czemu skutecznie ją regeneruje i wspomaga procesy naprawcze redukujące zmarszczki.• Hydro-regulacyjny
kompleks w którego skład wchodzą: inositol, kwas mlekowy, mocznik, fruktoza zapewnia długofalowe nawilżenie naskórka i wspomaga
tym samym prawidłowe działanie bariery hydrolipidowej, która odpowiada za zdrowy wygląd skóry.• Koenzym Q10 jako jeden z
najsilniejszych antyoksydantów efektywnie chroni skórę, zapewniając jej antyrodnikową tarczę. Doskonale rozpuszcza się w tłuszczach
dzięki czemu z łatwością wnika do głębszych warstw skóry. Zwiększa jej elastyczność i jędrność a także wygładza drobne zmarszczki.
Wpływając bezpośrednio na produkcję kwasu hialuronowego w skórze, zwiększa pośrednio stopień jej nawilżenia.• Naturalny skwalan i
masła shea wzmacniają elastyczność naskórka. Dzięki ich umiejętności wniknięcia w warstwę rogową skóry i wzmocnienia cementu
międzykomórkowego, chronią naskórek i zmniejszają jego wrażliwość na promieniowanie UV. Jako silne antyoksydanty skutecznie
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spowalniają procesy starzenia się skóry. Skwalan jest jednym z elementów zewnętrznej warstwy lipidowej skóry (sebum), chroni przed
parowaniem wody z wnętrza skóry, dzięki czemu dba o odpowiedni poziom jej nawilżenia. Jego właściwości gojące i zmniejszające
stany zapalne skóry.REZULTATY• Odbudowana bariera hydro – lipidowa skóry.• Widocznie poprawiona struktura i sprężystość skóry.•
Zwiększona napiętość i gładkość powierzchni naskórka.• Redukcja zmarszczek mimicznych.Sposób użyciaKilka kropli serum nałożyć
na twarz i szyję, omijając okolice oczu. Stosować rano i/lub wieczorem w zależności od potrzeb.SkładAqua, Trehalose, Squalane, Shea
Butter Ethyl Esters, Glycerin, Polyglyceryl-6 Stearate, Pentylene Glycol, Caprylyl Glycol, Acetyl Octapeptide-3, Hydrolyzed Hyaluronic Acid,
Hydrolyzed Sodium Hyaluronate, Ubiquinone, Nicinamide, Inositol, Fructose, Glycine, Urea, Lactic Acid, Sodium Lactate, Sodium PCA,
Polyglyceryl-6 Behenate, Hydroxyacetophenone, Xanthan Gum, Sodium Benzoate, Citric Acid.
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