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BASICLAB Trehalozowy krem przywracający równowagę 3%
glukonolakton, 2% pentawityna 50 ml
 

Cena: 99,99 PLN

Opis słownikowy

Producent NEW APPROACH SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaBASICLAB Trehalozowy krem przywracający równowagę 3% glukonolakton, 2% pentawityna 50 mlTrehalozowy krem
przywracający równowagę o lekkiej konsystencji z 3% glukonolaktonem, 2% pentawityną oraz neuropeptydem SNAP-8™ jest świetnym
rozwiązaniem dla skór normalnych, suchych i mieszanych. Regeneruje skórę twarzy, zapewniając nawilżenie bez obciążenia oraz tłustej
warstwy. Chroni lipidy naskórka przed czynnikami zewnętrznymi. Trehalozowy krem to komplementarny produkt do codziennego
stosowania, który domyka rutynę pielęgnacyjną, tworząc zgrany duet z dowolnym serum z gamy Esteticus. Lekka formuła nie
pozostawia tłustego filmu, będąc idealną bazą pod makijaż. Przeznaczony do stosowania na dzień i/lub na noc.DziałanieZawarta w
kremie trehaloza wzmacnia naturalne funkcje bariery hydrolipidowej, zapobiegając uszkodzeniom naskórka i łagodząc stany
mikrozapalne. Intensywnie oraz długotrwale nawilża, niwelując szorstkość oraz łuszczenie się. Przywraca skórze równowagę niezbędną
do jej prawidłowego funkcjonowania.Glukonolakton, znany ze swych właściwości pobudzających naskórek do odnowy, przyczynia się do
wzrostu poziomu nawilżenia skóry, wyczuwalnie ją zmiękczając i wygładzając. Wyrównuje koloryt, sprawiając, że twarz staje się
promienna i pełna blasku.Pentawityna należąca do substancji higroskopijnych, ma zdolność wiązania wody w naskórku, co przyczynia
się do zmniejszenia jej utraty, a tym samym poprawy nawodnienia skóry oraz zredukowania jej łuszczenia się. Intensywnie koi
podrażnienia i niweluje uczucie ściągnięcia, przynosząc skórze komfort.Neuropeptyd SNAP-8™ działa stymulująco zapewniając efekt
optycznego wypełnienia i napięcia skóry. Poprawia elastyczność naskórka oraz wspomaga redukcje zmarszczek mimicznych.Olej z
ogórecznika, bogaty w kwasy Omega 6, odżywia skórę, przyśpieszając jej regenerację i łagodząc podrażnienia. Zapobiega
przeznaskórkowej utracie wody (TEWL).Witamina E to antyoksydant naturalnego pochodzenia, który skutecznie neutralizuje wolne
rodniki, wspomagając spowalnianie procesów starzenia. Wzmacnia cement międzykomórkowy, dzięki czemu chroni naskórek i
zmniejsza jego wrażliwość na czynniki zewnętrzne.Alantoina zmniejsza swędzenie skóry, uspokajając ją i przyśpieszając proces
regeneracji.REZULTATY:Przywrócona równowaga bariery hydrolipidowej skóryDługotrwale nawilżona skóra, zabezpieczona przed
nadmierną utratą wodyWidocznie wygładzona, uelastyczniona i zmiękczona ceraEfektywnie zregenerowany naskórekWygładzone
drobne zmarszczkiPoprawa kolorytu skóry - nadanie jej zdrowego blaskuOchrona przed szkodliwym działaniem czynników
zewnętrznychUkojone podrażnienia i zaczerwienieniaODPOWIEDNI DLA SKÓRY:wrażliwej i ultra wrażliwejskłonnej do atopiinormalnej,
suchej i mieszanejz zaburzoną barierą hydrolipidowąz tendencją do suchych skórekzwiotczałej, odwodnionejpotrzebującej
regeneracjiSposób użyciaNiewielką ilość kremu nałóż na twarz, szyję i dekolt, omijając okolice oczu. Dokładnie wmasuj do całkowitego
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wchłonięcia. Stosuj na oczyszczoną skórę rano lub/i wieczorem, w zależności od potrzeb.Dla kompleksowej ochrony skóry twarzy na
dzień, po użyciu rekomendowane jest nałożenie kremu z filtrem SPF. Sprawdź nasz lekki krem lub lekką emulsję.SkładAqua, Dibutyl
Adipate, Shea Butter Ethyl Esters, Gluconolactone, Saccharide Isomerate, Trehalose, Glycerin, Pentylene Glycol, Propylheptyl Caprylate,
Potassium Cetyl Phosphate, Cetearyl Alcohol, Acetyl Octapeptide-3, Allantoin, Arginine, Borago Officinalis Seed Oil, Persea Gratissima
Seed Oil, Cannabis Sativa Seed Oil, Vitis Vinifera Seed Oil, Glucose, Tocopherol, Caprylyl Glycol, Cetearyl Glucoside, Sorbitan Oleate,
Sorbitan Palmitate, Cetyl Palmitate, Citric Acid, Sodium Citrate, Xanthan Gum, Hydroxyacetophenone.
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