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DERMASH Aktywny krem przeciw cellulitowi 90 ml DATA
WAŻNOŚCI 30.08.2023
 

Cena: 63,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 90 ml

Postać krem

Producent DERMASH COSMETICS SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisDERMASH Aktywny krem przeciw cellulitowi 90 mlAktywna formuła kremy przeciw cellulitowi redukuje cellulit, poprawia stan skóry
zagrożonej cellulitem i nadmiarem tkanki tłuszczowej, poprawia elastyczność skóry, wygładza skórę.Synergia działania kofeiny,
karnityny i deoksycholanu soduAnticellulite Body Cream stworzony został z myślą o skórze wymagającej ujędrnienia i wygładzenia. To
synergia działania 3 substancji aktywnych (kofeiny, l-karnityny i deoksycholanu sodu) by aktywne redukować podskórną tkankę
tłuszczową odpowiedzialną za powstawanie cellulitu równocześnie poprawiając sprężystość i jędrność skóry w miejscu aplikacji.L-
karnityna przyspiesza metabolizm energetyczny kwasów tłuszczowych oraz działa detoksykacyjnie na komórki skóry. Deoksycholan
sodu efektywnie upłynnia błony komórek tłuszczowych tzw. adipocytów, pozwalając na uwolnienie zbędnych produktów przemiany
materii (lipolizy). Kofeina stymuluje mikrokrążenie, przez co wzmacnia działanie pozostałych składników aktywnych. Dodatkowo
przyspiesza lipolizę prowadząc do podniesienia we krwi poziomu glicerolu i wolnych kwasów tłuszczowych.Działanie Anticellulite
SerumStymuluje mikrokrążenie.Pobudza mechanizm spalania tkanki tłuszczowej.Poprawia elastyczność i jędrność skóry.Zmniejsza
grubość tkanki tłuszczowej.Sposób użyciaWsmaruj anticellulite body cream rano lub/i wieczorem na miejsca objęte cellulitem. Stosuj
regularnie.SkładAQUA/WATER, GLYCERIN, OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, GLYCERYL STEARATE,
PHOSPHATIDYLCHOLINE, HYDROGENATED PHOSPHATIDYLCHOLINE, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, ACRYLAMIDE/SODIUM
ACRYLATE COPOLYMER, CARNITINE HCL, CAFFEINE, PROPYLENE GLYCOL, SODIUM DEOXYCHOLATE, DISODIUM EDTA,
CHOLESTEROL, XANTHAN GUM, PARAFFINUM LIQUIDUM, TRIDECETH-6, T OCOPHEROL, DEHYDROACETIC ACID, BENZYL ALCOHOLL-
karnityna przyspiesza metabolizm energetyczny kwasów tłuszczowych oraz działa detoksykacyjnie na komórki skóry.Deoksycholan
sodu efektywnie upłynnia błony komórek tłuszczowych tzw. adipocytów, pozwalając na uwolnienie zbędnych produktów przemiany
materii (lipolizy)Kofeina stymuluje mikrokrążenie, przez co wzmacnia działanie pozostałych składników aktywnych. Dodatkowo
przyspiesza lipolizę prowadząc do podniesienia we krwi poziomu glicerolu i wolnych kwasów tłuszczowych.Oliwa z oliwek regeneruje,
wzmacnia skóręMasło Shea stanowi źródło witamin A i E, odżywia i nawilża skórę.
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