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BASICLAB Trehalozowy krem przywracający równowagę
3%ksylitol 2%inozytol NAWILŻENIE I ODŻYWIENIE 50ml
 

Cena: 99,99 PLN

Opis słownikowy

Producent NEW APPROACH SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaTrehalozowy krem przywracający równowagę o bogatej konsystencji z 3% ksylitolem, 2% inozytolem oraz neuropeptydem
SNAP-8™ jest świetnym rozwiązaniem dla skór suchych, bardzo suchych i odwodnionych. Dostarcza skórze dawkę odżywienia,
zapewniając jej natychmiastowy komfort, redukując uczucie ściągnięcia oraz nadwrażliwość spowodowaną przesuszeniem. 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. Bogata formuła pozostawia ochronną warstwę,
jednocześnie stanowiąc odżywczą bazę 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.Ksylitol ma silne właściwości regenerujące oraz odżywcze. Wspiera mikrobiom skóry, wzmacniając
funkcje ochronne, przeciwdziała podrażnieniom i pozytywnie wpływa na jej ogólną kondycję. Widocznie zmiękcza, wygładza i ujędrnia
naskórek, nadając twarzy promienny, zdrowy wygląd.Inozytol to składnik naturalnie występujący w organizmie, który zmniejsza objawy
nadmiernej suchości. Przeciwdziała utracie wody, dbając o utrzymanie odpowiedniego poziomu nawilżenia przez cały dzień. Wzmacnia
naskórek, sprawiając, że jest bardziej odporny na czynniki zewnętrzne, zapobiegając np. zaczerwienieniu.Neuropeptyd SNAP-8™ działa
stymulująco zapewniając efekt optycznego wypełnienia i napięcia skóry. Poprawia elastyczność naskórka oraz wspomaga redukcje
zmarszczek mimicznych.Olej konopny niweluje podrażnienia, odżywia i wzmacnia elastyczność naskórka, dzięki czemu staje się on
bardziej odporny na działanie czynników zewnętrznych.Witaminy 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.Optymalne połączenie masła shea oraz oleju z awokado pozostawią
ochronną warstwę na skórze, uzupełnią barierę lipidową, chroniąc ją przed wysuszeniem.Alantoina zmniejsza swędzenie skóry,
uspokajając ją i przyśpieszając proces regeneracji.Sposób użyciaNiewielką ilość kremu nałóż na twarz, szyję i dekolt, omijając okolice
oczu. Dokładnie wmasuj do całkowitego 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, Cetearyl Alcohol, C15-19 Alkane, Butyrospermum Parkii Butter, Persea Gratissima Seed Oil, Shea Butter
Ethyl Esters, Xylitol, Trehalose, Inositol, Vitis Vinifera Seed Oil, Glycerin, Pentylene Glycol, Potassium Cetyl Phosphate, Coco
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Caprylate/Caprate, Cetyl Palmitate, Acetyl Octapeptide-3, Borago Officinalis Seed Oil, Cannabis Sativa Seed Oil, Allantoin, Glucose,
Tocopherol, Caprylyl Glycol, Sorbitan Palmitate, Sorbitan Oleate, Cetearyl Glucoside, Carrageenan, Hydroxyacetophenone.
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