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DERMOMASK NIGHTACTIVE EKSFOLIACJA maseczka 12 ml
 

Cena: 5,39 PLN

Opis słownikowy

Producent LBIOTICA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 

DERMOMASK NIGHTACTIVE EKSFOLIACJA maseczka 12 ml

 

Wskazania  

Dermomask Night Active to intensywna linia przeciwstarzeniowa wykorzystująca cykl wzmożonej, nocnej odnowy komórkowej.
Natychmiastowo wydobywa naturalne piękno skóry. Efekt jak po luksusowych zabiegach w gabinetach kosmetycznych.   

 

Działanie  

Maseczka naprawcza Night Active Eksfoliacja zawiera 3% Kwasu Migdałowego, który w łagodny i bezpieczny sposób pobudza odnowę
komórkową skóry. Wygładza strukturę skórę i poprawia jej koloryt. W efekcie wielkość porów i zmiany potrądzikowe zostają
zredukowane.

Przeciwstarzeniowe działanie receptury potęguje zawartość aż 2% Ellagi-C, precyzyjnego składnika aktywnego. Ellagi-C zwiększa
stężenie czystej witaminy C w fibroblastach uczestniczącej w syntezie kolagenu. Widocznie redukuje istniejące zmarszczki. 

Szlachetna esencja z Trufli Białej sprawia, że po zabiegu skóra odzyskuje aksamitną gładkość i promienistość.
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Środki ostrożności

Omijać okolice oczu. Po zabiegu unikać opalania oraz stosować kremy z filtrem UV. Przed użyciem maseczki zaleca się wykonanie próby
tolerancji na skórze przedramienia. Odczucie delikatnego mrowienia w trakcie zabiegu, jak również zaróżowiony i / lub łuszczący się
naskórek jest reakcją normalną, choć nie musi wystąpić. Niepokojącym objawem jest narastające ciepło oraz pieczenie i w przypadku
ich wystąpienia maseczkę należy natychmiast zmyć letnią wodą.

 

Przeciwwskazania

Uszkodzenia naskórka, procesy zapalne skóry, łuszczyca, atopowe zapalenie skóry, infekcje wirusowe (opryszczka), grzybica w obrębie
miejsc aplikacji, trądzik w aktywnej fazie, świeże blizny, nowotwory skórne, terapia retinoidami, skłonność do przebarwień, okres ciąży i
laktacji.

 

Sposób użycia

Maseczkę rozprowadzić na oczyszczonej skórze twarzy, szyi i dekoltu. Zalecamy, aby aplikacja odbyła się między godz. 22:00 a 1:00,
kiedy rozpoczyna się zwielokrotniony podział komórek skóry. Pozostawić na 10-15 min, po czym zmyć letnią wodą. Stosować co 3 dni w
serii 8 zabiegów. W przypadku skóry wrażliwej stosować 1 raz w tygodniu w serii 4 zabiegów, skracając czas aplikacji do 8 minut.
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