
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

FILLERINA Stopień 1 Dermokosmetyczna kuracja
wypełniająca żel 30 ml + krem 30 ml
 

Cena: 270,00 PLN

Opis słownikowy

Producent LABO COSPROPHAR

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaPreparat Fillerina®, nad którym firma Labo pracuje od 2007 roku (wtedy zarejestrowany został znak towarowy), to pierwsza
generacja kuracji wypełniających i uwydatniających: produkt działa w sposób uprawniający do nazwania go kosmetyczną kuracją
wypełniającą do stosowania w domu.Stopień 1: zmarszczki spowodowane wiekiem i zmarszczki mimiczne o nasileniu umiarkowanym,
wyraźna mikrorzeźba i rysy twarzy z objawami zwiotczenia, zwłaszcza w okolicy kości policzkowych i ust.DziałanieTak jak w przypadku
zabiegów wypełniania kwasem hialuronowym, stosowanych w medycynie estetycznej, celem preparatu Fillerina® jest uwolnienie
dużych ilości kwasu hialuronowego w głębokich warstwach tkanki skórnej (badania ex-vivo). Kwas hialuronowy, wiążąc wodę, wypełnia
najwidoczniejsze, najgłębsze i zajmujące największą powierzchnię zagłębienia (odpowiednio: worki, zmarszczki i mikrorzeźbę) oraz
zwiększa objętość kości policzkowych i ust.Stężenie kwasu hialuronowego obniża się stopniowo wraz ze starzeniem się skóry,
powodując niedoskonałości takie, jak zmarszczki spowodowane wiekiem i zmarszczki mimiczne oraz utratę objętości (zwiotczenie i
zagłębienia skórne), zwłaszcza w okolicy kości policzkowych, policzków i ust.W preparacie Fillerina® zastosowano – po raz pierwszy –
kombinację sześciu unikatowych cząstek kwasu hialuronowego o różnej masie cząsteczkowej i różnych rozmiarach, które są
transportowane za pomocą specjalnego nośnika i skutecznie przenikają przez kolejne warstwy skóry (badania ex-vivo), co sprawia, że
tkanki są wypełniane i zyskują objętość.Kuracja preparatem dermokosmetycznym Fillerina® do użytku domowego obejmuje stosowanie
Żelu wypełniającego (Fillerina® 1) z wysoką zawartością błyskawicznie wchłanianych kwasów hialuronowych oraz Filmu odżywczego
(Fillerina® 2), który jest aplikowany po żelu.Opakowanie preparatu Fillerina zawiera:14 dawek (po 2 ml każda)Żelu wypełniającego14
dawek (po 2 ml każda)Filmu odżywczego2 precyzyjne aplikatorySposób użyciaKurację wypełniającą Fillerina® należy stosować raz
dziennie przez 14 dni, rano lub wieczorem, w zależności od indywidualnych potrzeb i zwyczajów, nakładając 2 ml żelu wypełniającego
(Fillerina 1) na zmarszczki, najbardziej widoczną mikrorzeźbę oraz miejsca szczególnego uwydatnienia (kości policzkowe, usta). Po
upływie 10 minut, używając dłoni lub palców, wklep resztkę produktu, aby dokończyć aplikację. Nie wykonuj masaży okrężnych ani
innych ruchów, by przyspieszyć wchłanianie się produktu. Następnie nałóż film odżywczy (Fillerina 2), który jest źródłem substancji
nawilżających i odżywczych oraz pozwala zakończyć aplikację żelu wypełniającego z zachowaniem najwyższego komfortu dla skóry
twarzy i szyi. Aby przyspieszyć działanie produktu, zaleca się wypić dwie szklanki wody przed aplikacją żelu Fillerina.SkładHylauronic
Acid 1K, Hydrolyzed Sodium Hyaluronate 5K Da, Hydrolyzed Hyaluronic Acid 50K Da, Sodium Hyaluronate 200K Da, Sodium Hyaluronate
2.000K Da, Sodium Hyaluronate Crosspolymer
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