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DERMASH CURCUMIN Krem nawilżający przeciw
niedoskonałościom z kurkuminą 50 ml
 

Cena: 81,75 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 but.a 50ml (+pompka)

Postać -

Producent DERMASH COSMETICS SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaDERMASH CURCUMIN Krem nawilżający przeciw niedoskonałościom z kurkuminą 50 mlPielęgnacja cery: wrażliwej,
mieszanej, tłustej, ze skłonnością przebarwień. Profilaktyka przeciwzmarszczkowa.Krem intensywnie nawilża, długotrwale matuje,
skutecznie zmniejsza zaczerwienienia, wygładza skórę, odblokowuje pory, działa przeciwzmarszczkowo, zmniejsza nadmiar sebum.
Krem dedykowany problematycznej skórze, skutecznie zwalcza uporczywe niedoskonałości oraz przebarwienia potrądzikowe,
zapobiegając ich nawrotom. Formuła nie zatyka porów. Szybko się wchłania. Bogata w składniki bioaktywne łagodzi problemy skórne
oraz wyrównuje jej koloryt. Chroni przed działaniem czynników zewnętrznych takich jak zanieczyszczenia, zmiany temperatury, bakterie
czy mroźne powietrze. Unikalny kompleks matujący PROMAT COMPLEX długotrwale matuje. Curcumin cream doskonale sprawdza się
jako baza pod makijaż.Curcumin Cream to innowacyjna formuła o wysokiej skuteczności działania.CURCUMIN CREAMIntensywnie
nawilża skóręNiweluje zaczerwienieniaZmniejsza wydzielanie sebumZwalcza przebarwieniaDziała przeciwzmarszczkowoI dodatkowo
doskonale matujeDziałanieKurkumina zamknięta w nośniku liposomowym gwarantuje:31% lepszą przenikalności kurkuminy61% wzrost
absorbcji kurkuminy25% redukcję ilości porówNowoczesny system dostarczania substancji czynnych bezpośrednio do komórek
ludzkiego organizmu oparty na fosfolipidach. Wykorzystanie nowoczesnego nośnika gwarantuje kurkuminie wysoką stabilność oraz
zwiększoną biodostępność o 61%, a także lepsze przenikanie przez naskórek oraz absorbcję w skórze, w porównaniu z wolną postacią
kurkuminy. Ma wysoki potencjał antyoksydacyjny. Chroni skórę przed promieniowaniem UV.BakuchiolNaturalny Retinol pozyskany z
nasion rośliny Babchi, poprawia kondycję cery trądzikowej. Wykazuje wysoką skuteczność w leczeniu trądziku i minimalizowaniu
niedoskonałości skóry. Zwiększa ilość komórek produkujących kolagen i elastynę. Poprawia się gęstość, jędrność i sprężystość skóry.
Zmarszczki stają się wyraźnie spłycone.Kwasy tłuszczowe Omega 3 i 6Kwasy tłuszczowe Omega w formie ceramidów. Omega 3 –
Pozyskany z oleju lnianego, zmniejsza wrażliwość skóry na czynniki zewnętrzne. Omega-6 – Pozyskany z oleju z krokosza bawarskiego,
nawilża i łagodzi.Kwasy hialuronowyKwas hialuronowy tworzy na powierzchni skóry hydrofilowy film ochronny, który ogranicza utratę
wody ze skóry. Skóra jest intensywnie nawilżona, wygładzona i elastyczna.PROMAT COMPLEXPROMAT COMPLEX to uninikalny
kompleks zmniejsza nadmierne wydzielanie sebum, doskonale matuje skórę, niwelując widoczność porów. Efekt utrzymuje się bardzo
długo. Krem idealnie nadaje się jako baza pod makijaż.Masło SheaMasło Shea regeneruje skórę chroniąc ją przed wysuszaniem,
dodatkowo delikatnie natłuszcza skórę łagodząc podrażnienia.Olej z AwokadoOlej z Awokado skutecznie wypełnia mikroobszary, w
których ochronna bariera lipidowa uległa uszkodzeniu, przyczyniając się do szybkiej regeneracji naskórka. Głęboko nawilża i łagodzi
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objawy podrażnienia.Olej ze słodkich migdałówOlej ze słodkich migdałów stanowi bogate źródło witamin i minerałów.Sposób
użyciaKrem nałóż rano i wieczorem na oczyszczoną skórę twarzy. Następnie pozostaw do wchłonięcia. Stosuj go również pod makijaż
– świetnie matuje!SkładINGREDIENTS: AQUA, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, COCO-CAPRYLATE / CAPRATE, POLYGLYCERYL-3
METHYLGLUCOSE DISTEARATE, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, CELLULOSE, GLYCERIN,
GLYCERYL STEARATE, PERSEA GRATISSIMA OIL, MYRISTYL MYRISTATE, SQUALENE, TOCOPHERYL ACETATE, CETEARYL ALCOHOL,
PHENOXYETHANOL, BAKUCHIOL, PHOSPHATIDYLCHOLINE, PARFUM, LINSEED OIL / PALM OIL AMINOPROPANEDIOL ESTERS,
SAFFLOWER OIL / PALM OIL AMINOPROPANEDIOL ESTERS, SODIUM HYALURONATE, CURCUMIN, PROPANEDIOL,
ETHYLHEXYLGLYCERIN, XANTHAN GUM, TOCOPHEROL, ASCORBYL PALMITATE, ACRYLATES/C 10-30 ALKYL ACRYLATE
CROSSPOLYMER, CARBOMER, MONOSODIUM CITRATE, SODIUM HYDROXIDE.
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