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HAGI SMART D PANTENOL Naturalny serum nawilżająco -
kojące 30 ml
 

Cena: 44,49 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 ml

Postać -

Producent HAGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisHAGI SMART D PANTENOL Naturalny serum nawilżająco - kojące 30 mlPoznaj nawilżające serum do twarzy z d-pantenolem Hagi
SMART DSerum do twarzy z 3% d-pantenolem Hagi SMART to kompozycja zaawansowanych składników nawilżających i kojących dla
skóry suchej, odwodnionej, a także wrażliwej. Prowitamina B5 (d-pantenol) to składnik łagodzący uszkodzenia płaszcza hydrolipidowego,
a betaglukan odbudowuje jego strukturę. Zawartość alfaglukanu wspiera naturalną pracę mikrobiomu skóry. Kompleks roślinny
zabezpiecza skórę przed utratą wody z naskórka.W składzie serum znajdziesz:Kojący d-pantenolOdbudowujący betaglukanWspierający
mikrobiom alfaglukanZabezpieczający kompleks roślinny z alg, ryżu i rabarbaruSkładBeta-glukanjest cenionym składnikiem w
kosmetologii i naturalnym budulcem, który występuje w skórze. Z wiekiem, w wyniku działania czynników środowiska zewnętrznego, a w
szczególności promieniowania UV skóra traci swoje zdolności obronne przed zanieczyszczeniami i mikroorganizmami. Naturalny
system obronny skóry zostaje osłabiony powodując wzrost jej wrażliwości. Poprzez miejscową aplikację beta-glukanu następuje
pobudzenie naturalnego systemu obronnego skóry i redukcja jej wrażliwości. Dzięki zastosowaniu beta-glukanu skóra staje się bardziej
zdrowa, młodsza i zregenerowana.Ekstrakt z korzenia rabarbaruTo „osobisty trener” naszej skóry, który aktywizuje jej własne
mechanizmy obronne przed utratą wody. Jest znakomitym produktem otrzymywanym z korzenia rabarbaru i daje bardzo wysokie wyniki
poprawy nawilżenia skóry (badania potwierdziły wzrost o 50% po 2 tygodniach stosowania).PantenolTo cudowny opatrunek na
podrażnienia, skaleczenia, zaczerwienienia. Działa na skórę jak plaster przyspieszając proces gojenia. Prekursor witaminy B5, dobrze
wnika w naskórek, skórę i włosy, gdzie ulega przemianie w jej aktywna formę. Regeneruje skórę suchą, swędzącą i po opalaniu nadając
skórze gładkości. Wnika także w płytkę paznokcia nawilżając i uelastyczniając ją.ZOBACZ WSZYSTKIE SKŁADNIKIAqua, Glycerin,
Panthenol, Pentylene Glycol, Polyglyceryl-6 Caprylate, Polyglyceryl-4 Caprate, Amylopectin, Lithothamnion Calcareum Extract,
Betaglucan, Inulin, Alpha-Glucan Oligosaccharide, Gluconolactone, Calcium Gluconate, Parfum, Alcohol, Tocopherol, Caprylic/Capric
Triglyceride, Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid, Citric Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Xanthan Gum, Lactic Acid
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