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BASICLAB Prebiotyczny krem wyciszający 5%prebiotyk
1%wąkrotki azjatyczkiej BALANS I WZMOCNIENIE 50ml
 

Cena: 99,99 PLN

Opis słownikowy

Producent NEW APPROACH SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaPrebiotyczny krem wyciszający do twarzy przywraca balans mikrobiomu oraz wspiera barierę naskórkową, kompleksowo
wzmacniając odporność skóry. Koi podrażnienia i zaczerwienienia oraz ogranicza utratę wody. Wspomaga redukcję zmian trądzikowych,
normalizuje wydzielanie sebum oraz odczuwalnie wygładza skórę. Lekka konsystencja kremu pozwala na stosowanie go zarówno na
dzień jak i na noc.Działanie5% prebiotyków wspiera równowagę mikrobiomu, wspomagając redukcję już istniejących krostek i grudek
oraz ograniczając tendencję do powstawania nowych. Głęboko nawilża naskórek, poprawia jego gładkość i odporność. Przywraca
komfort, usprawnia procesy regeneracji i zmniejsza tendencję do nadwrażliwości skóry trądzikowej.1% wąkrotki azjatyckiej
(madekasozyd, azjatykozyd oraz ekstrakt cica) koi i wspiera prawidłową regenerację zmian skórnych powstałych w wyniku trądziku,
zmniejszając ryzyko powstawania blizn i przebarwień pozapalnych.Jej właściwości antyoksydacyjne chronią lipidy przed utlenianiem,
zapobiegając powstawaniu zaskórników. Działa przeciwstarzeniowo, wygładzająco i ujędrniająco, jednocześnie poprawiając poziom
nawilżenia i elastyczności.Witamina F odbudowuje płaszcz hydrolipidowy, utrzymując prawidłowe nawilżenie i odżywienie naskórka.
Reguluje pracę gruczołów łojowych i poprawia kondycję skóry trądzikowej. Dodatkowo poprawia elastyczność oraz spowalnia procesy
starzenia się skóry.Ceramidy i fitosterole uzupełniają ubytki lipidów w barierze naskórkowej, poprawiając nawilżenie, elastyczność i
odporność skóry.Ektoina wspiera regenerację i wycisza podrażnienia, a dzięki niewielkim rozmiarom cząsteczki, wnika w głąb naskórka i
długotrwale poprawia jego nawilżenie.Resweratrol chroni skórę przed szkodliwym działaniem wolnych rodników.Sposób
użyciaNiewielką ilość kremu wmasuj w skórę twarzy. Stosuj samodzielnie lub na dopasowane do potrzeb skóry serum. Krem możesz
aplikować także na inne części ciała np. dekolt, plecy.Na dzień rekomendujemy dodatkowo nałożenie lekkiego kremu lub emulsji
ochronnej SPF 50+.FORMUŁA:lekki kremszybko się wchłaniapozostawia półmatowe wykończenieProdukt wegański.Nie zawiera
dodatków zapachowych.Przechowywać w miejscu suchym i zacienionym, o temperaturze pokojowej. Termin przydatności produktu po
otwarciu: 6 miesięcy.SkładAqua, Tripelargonin, Dicaprylyl Ether, Cetearyl Glucoside, Inulin, Glyceryl Stearate, Propanediol, Shea Butter
Ethyl Esters, Pentylene Glycol, Sorbitan Olivate, Trehalose, Jojoba Oil/Macadamia Seed Oil Esters, Alpha-Glucan Oligosaccharide,
Madecassoside, Asiaticoside, Phytosphingosine, Ceramide NP, Ceramide AP, Linolenic Acid, Linoleic Acid, Oleic Acid, Palmitic Acid,
Centella Asiatica Leaf Extract, Ectoin, Resveratrol, Phytosteryl Macadamiate, Stearic Acid, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Phytosterols,
Tocopherol, Cetearyl Alcohol, Potassium Cetyl Phosphate, Helianthus Annus Seed Oil, Squalene, Carrageenan, Hydroxyacetophenone,
Citric Acid.
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