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DERMASH CURCUMIN Łagodny peeling do twarzy przeciw
niedoskonałościom z kurkuminą 90 ml
 

Cena: 102,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 90 ml

Postać -

Producent DERMASH COSMETICS SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisDERMASH CURCUMIN Łagodny peeling do twarzy przeciw niedoskonałościom z kurkuminą 90 mlAktywna formuła łagodnego
peelingu maski oczyszcza pory i usuwa obumarłe komórki naskórka zachowując elastyczność skóry. Odbudowuje warstwę
hydrolipidową skóry, intensywnie nawilża i pielęgnuje wrażliwą skórę.Peeling nie zawiera składników oczyszczających, które podrażniają
i osłabiają naturalny płaszcz ochronny skóry.Lepsza przenikalność kurkuminy o blisko 31%*, wzrost absorpcji kurkuminy lepszy o 61%*,
redukcja porów większa o 25%**w porównaniu z roztworem substancji wolnej.Curcumin Peeling Mask dedykowany problematycznej
skórze dokładnie oczyszcza pory i usuwa obumarłe komórki naskórka, nie uszkadzając naturalnej bariery ochronnej skóry. Bogata w
składniki bioaktywne formuła, pielęgnuje wrażliwą skórę, odbudowuje warstwę hydrolipidową skóry, łagodzi podrażnienia i wyrównuje jej
koloryt. Pielęgnacja cery: wrażliwej, mieszanej, tłustej, ze skłonnością do trądziku.działanieŁagodny peeling do twarzy z kurkuminą nie
zawiera składników oczyszczających, które podrażniają i osłabiają naturalny płaszcz ochronny skóry. Nie powoduje szczypania i
łzawienia oczu, nie zatyka porów skóry. Głęboko oczyszcza pory, ściąga martwy naskórek i usuwa nadmiar sebum. Dzięki temu
zapobiega jednocześnie powstawaniu nowych zaskórników.Oczyszcza poryUsuwa obumarłe komórki naskórkaIntensywnie
nawilżaOdbudowuje warstwę hydrolipidową skóryReguluje wydzielanie sebumPrzywraca skórze komfort i ukojeniePrzygotowuje skórę
na dalszą pielęgnacjęSposób użyciaNałóż na zwilżoną twarz niewielką ilość maski. Pozostaw na 5 minut. Następnie spłucz wodą.
Stosouj do 2-3 razy w tygodniu.Pielęgnacja cery: wrażliwej, mieszanej, tłustej, ze skłonnością do przebarwień. Profilaktyka
przeciwzmarszczkowa.SkładAQUA/WATER, KAOLIN, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, PHOSPHATIDYLCHOLINE, GLYCERIN, OLEA
EUROPAEA FRUIT OIL, ACRYLAMIDE/SODIUM ACRYLATE COPOLYMER, HYDROGENATED PHOSPHATIDYLCHOLINE, PARAFFINUM
LIQUIDUM, GLYCOLIC ACID, CURCUMIN, SODIUM HYALURONATE, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, ZINC GLUCONATE, UREA,
PANTHENOL, DISODIUM GLYCYRRHIZATE, ETHYL LINOLENATE, ETHYL LINOLEATE, ETHYL OLEATE, BUTYROSPERMUM PARKII
BUTTER, SQUALANE, CERAMIDE NP, SALICYLIC ACID, PROPANEDIOL, FUMARIC ACID, MALIC ACID, TOCOPHERYL ACETATE, CITRIC
ACID, TOCOPHEROL, PROPYLENE GLYCOL, POLYSORBATE 80, PENTYLENE GLYCOL, DISODIUM EDTA, DISODIUM PHOSPHATE,
POTASSIUM PHOSPHATE, TRIDECETH-6, DEHYDROACETIC ACID, BENZYL ALCOHOL, PARFUMLiposomalna kurkumina – kurkumina
zamknięta w unikalnym nośniku liposomowym. Liposomy zwiększają zdolność przenikania przez naskórek oraz zwiększają
biodostępność substancji czynnej w organizmie. Unikalny nośnik liposomowy użyty w łagodnym peelingu masce bez granulek dostarcza
substancje czynną (Kurkuminę) bezpośrednio do komórek ludzkiego organizmu.Dzięki ułatwieniu transportu przeznaskórkowego,
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kurkumina zamknięta w nośniku dociera do głębszych warstw skóry wykazując silne działanie antyoksydacyjne i przeciwzmarszczkowe.
Kontrolowane uwalnianie substancji czynnej z nośnika zmniejsza ryzyko podrażnienia skóry oraz zapewnia długotrwały efekt w postaci
rozjaśnionej, gładkiej i promiennie wyglądającej cery. Liposomalną kurkuminę wyróżnia:31% lepsza przenikalność kurkuminy.61% wzrost
absorpcji kurkuminy.25% redukcja ilości porów.Ochrona skóry przed promieniowaniem UV oraz światłem niebieskim HEV.Mocznik
przywraca skórze właściwy poziom nawilżenia. To jedna z najskuteczniejszych substancji nawilżających.D-pantenol stymuluje podziały
komórek naskórka, łagodzi podrażnienia, nawilża i zmiękcza, poprawia strukturę skóry.Kwas hialuronowy nawilża głębsze warstwy
skóry, chroni przed utratą wody, poprawia jej elastyczność.Cynk reguluje wydzielanie sebum, wspomaga regenerację skóry, łagodzi
podrażnienia.Kwas salicylowy działa przeciwbakteryjne i przeciwzapalne, oczyszcza zaskórniki, zmniejsza łojotokKwas glikolowy
oczyszcza, rozjaśnia przebar- wienia, poprawia koloryt skóry, spłyca zmarszczki.Kaolin oczyszcza, zapobiega powstawaniu zaskórników
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