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Kropla Relaksu Mg Ocean cream Krem do twarzy 30 ml
 

Cena: 129,90 PLN

Opis słownikowy

Producent

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaKropla Relaksu Mg Ocean cream Krem do twarzy 30 ml

WSKAZANIA:

każdy typ skórydziałanie anti-ageing (starzenie, cera dojrzała)zmarszczki mimiczneskóra odwodnionaprewencja przeciw
przebarwieniomkrem pod makijaż

DziałanieFormuła kremu Mg Ocean - opiera się na unikatowej synergicznej kombinacji glonów i alg morskich (pepha® tight i phytelen
complex), sałaty morskiej, wyciągów z osadów morskich i muszli ostryg, oraz kolagenu pozyskiwanego z ryb oceanicznych. W
recepturze znajduje się bukiet naturalnych peptydów o działaniu uelastyczniającym, zapobiegającym powstawaniu zmarszczek,
regenerującym i odpowiadającym za prawidłową gospodarkę wodną skóry. Prawdziwy przełom w pielęgnacji cery, opiera się na
unikatowej kompozycji 90% naturalnych składników aktywnych.To prawdziwie innowacyjny produkt pielęgnacyjny którego
wielokierunkowe działanie obejmuje swym zakresem:widoczny efekt redukcji zmarszczek, przebudowy i ujędrniania skóry.stymulowanie,
wzmożenie produkcji i poprawa jakości włókien kolagenowychefekt odmładzającygłębokie nawilżenieregeneracja tkanki poprzez
stymulację fibroblastów- przywrócenie jędrności, gęstości, sprężystości i elastyczności skóryochrona przed stresem oksydacyjnym i
czynnikami środowiskowymiAktywne składniki stymulują i polepszają jakość włókien kolagenowych oraz produkcję kolagenu, co
prowadzi do widocznego efektu przebudowy i ujędrniania skóry (remodelingu skóry twarzy i dekoltu).Wzmacniają ściany naczyń
krwionośnych, skutecznie zapobiegają utracie jędrności skóry. Wyselekcjonowane komponenty o właściwościach głęboko nawilżających
stanowią wysoką ochronę przed nadmierną utratą wody. Ułatwiają odbudowę bariery lipidowej i sprawiają, że skóra staje się miękka,
sprężysta i elastyczna. Działanie przeciwzmarszczkowe potęguje zawartość antyoksydantów neutralizujących wolne rodniki i
opóźniających procesy starzenia. Po ekspozycji na promienie słoneczne składniki formuły kremu ograniczają powstawanie plam
pigmentacyjnych i zapobiegają powstawaniu przebarwień kontrolując pigmentację powstającą pod wpływem UV.Sposób użyciaKrem
na dzień i na noc. Nanieś 1-2 porcje z dozownika (pompka) na twarz, szyję oraz dekolt i lekko wmasuj. W celu optymalizacji efektów
używaj także na okolicę oczu. Aby zapobiegać przedwczesnemu starzeniu się skóry, codziennie rano i wieczorem używaj kremu Mg
Ocean.SkładPepha® tight (ekstrakt z glonu Nannochloropsis oculata) formuje cienką powłokę na skórze, nadając jej natychmiastowy
efekt napięcia już po pierwszym zastosowaniu. Pobudza on fibroblasty do aktywnej produkcji kolagenu i elastyny, dzięki czemu skóra
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staje się elastyczna i bardziej jędrna- działa jak ochronna tarcza przeciwko stresowi oksydacyjnemu i nadaje długoterminową korzyść
ujędrniającą po wielokrotnej aplikacji**Badania wykazały intensywne ujędrnienie oraz znaczne zmniejszenie powierzchni i redukcję
zmarszczek w ocenie 70% testujących po 2 tygodniach aplikacji.Phytelen complex (wyciąg z plechy algi, ekstrakt z algi czerwonej,
ekstrakt z algi undarii pierzastodzielnej) – kompleks morski, łączący wyselekcjonowane i uzupełniające się algi oceaniczne. Chroni skórę.
Wykazuje działania głęboko nawilżające, ochronne przeciwstarzeniowe. Po ekspozycji na promienie słoneczne ogranicza powstawanie
plam pigmentacyjnych i zapobiega powstawaniu przebarwień kontrolując pigmentację powstającą pod wpływem UV. Ponadto działa
tonizująco, oczyszczająco, wykazuje działanie nawilżające i kojące. Wspomaga odnowę naskórka, łagodzi podrażnienia skóry. Stymuluje
mikrokrążenie, zapewniając skuteczniejsze wchłanianie innych składników aktywnych.Ponadto działanie kremu wzmacniają:Kolagen
morski rozpuszczalny o działaniu głęboko nawilżającym, wiąże wilgoć z otoczenia, wypełnia zmarszczki, napina, ujędrnia i poprawia
elastyczność skóry. Pomaga w redukcji cellulitu, blizn, rozstępów i przebarwień. Łagodzi podrażnienia, uczulenia, obrzęki i cienie pod
oczami. Przyspiesza gojenie i dotlenia skórę. Pomaga innym substancjom aktywnym wniknąć w głąb skóry.Wyciągi z osadów morskich i
muszli oceanicznych poprawiają mikrokrążenie, pełnią funkcje ochronne, ułatwiają i przyspieszają wydalanie toksycznych produktów
przemiany materii. Przyspieszają regenerację, wzmacniają naczynia krwionośne, poprawia metabolizm komórkowy. Duża zawartość
cynku, miedzi, manganu i kobaltu. Cynk zabliźnia rany oraz wpływa na metabolizm kolagenu. Miedź związana jest z metabolizmem
żelaza, składnik kilku aminokwasów. Mangan bierze udział w procesach oskydoredukcji naskórka. Kobalt pobudza do działania niektóre
enzymy takie jak oksygenaza serum i jest podstawowym składnikiem witaminy B12.Irlandzki mech chłodzi, nawilża, łagodzi
podrażnienia i jest wspaniale tolerowany przez skórę (nie alergizuje) Nadaje się dla nawilżania każdego typu skóry. Zawiera karagen,
prowitaminę A oraz sole mineralne. Naturalne polisacharydy, peptydy i aminokwasy silnie nawilżają, a przeciwutleniacze znajdujące się
w algach mogą pomóc chronić skórę przed szkodliwymi zanieczyszczeniami powietrza.Wyciąg z sałaty morskiej ujędrnia, napina,
głęboko nawilża, odżywia skórę, wypełnia zmarszczki i wygładza, stymuluje odnowę białek. Zdecydowanie poprawia elastyczność i
wygląd skóry. Działa ochronnie, wiąże wodę, rewitalizuje, regeneruje. Jest silnym antyoksydantem, zwłaszcza dla dojrzałej skóry twarzy.
Wspomaga walkę ze zwiotczeniami i zmarszczkami, ma właściwości odtruwające, ułatwia gojenie się ran, wzmacnia odporność skóry,
odwraca skutki fotostarzenia. Przeciwdziała również cieniom i obrzękom wokół oczu.Magnez jest promotorem przenikania naturalnych
składników aktywnych (nieorganiczna postać makroelementu -sześciowodny chlorek CZDA)Uchodzący za jeden z najcenniejszych
olejów Olej arganowy chroni przed przedwczesnym pojawieniem się zmarszczek. Stanowi bogactwo NNTK – niezbędnych
nienasyconych kwasów tłuszczowych. Kwas linoleinowy (omega-6) poprawia elastyczność i pośrednio nawilżenie, opóźnia procesy
starzenia się skóry. Anti-ageingowe działanie wzmocnione jest przez zawartość tokoferoli, które są jednym z najsilniejszych
biologicznych antyoksydantów neutralizujących wolne rodniki (prawdziwe bogactwo witaminy E). Dodatkowo chronią ściany komórkowe
przed lipooksydacją w ten sposób opóźniając procesy starzenia (stanowi bardzo dobrą ochronę przed nowotworami skóry i przed jej
fotostarzeniem). Działa jak filtr UV.Drogocennym komponentem naszej receptury jest także:Olejek różany i wyciąg z płatków róży
francuskiej to bogactwo ponad 95 związków, w tym flawonoidy, antocyjany, witamina C i kwercetyna, które są znane ze swoich
właściwości leczniczych i wspaniałych właściwości przeciwutleniających. Posiada silne właściwości antyoksydacyjne. Obecność
flawonoidów w ekstrakcie z róży korzystnie wpływa na naczynka krwionośne obecne w skórze. Dzięki temu redukuje zaczerwienienia i
uszczelnia naczynia włosowate. Poza tym działa nawilżająco i odżywiająco. Dodaje blasku skórze oraz zapobiega jej przedwczesnemu
starzeniu.Olej jojoba wspomaga zachowanie równowagi sebum w skórze, działa nawilżająco, utrzymuje jędrność i elastyczność skóry ,
zawiera naturalny antyoksydant neutralizujący wolne rodniki , przyspiesza procesy regeneracji dzięki zawartości witaminy F. Chroni
skórę przed czynnikami zewnętrznymi takimi, jak wiatr, mróz, klimatyzowane pomieszczenia i zapobiega odparowywaniu wilgoci.Masło
Shea regeneruje i odżywia skórę, sprzyja szybszemu gojeniu się ran, dodatkowo łagodzi podrażnienia i stany zapalne oraz poparzenia
słoneczne. Bogate źródło witamin A i E, (opóźnianie procesów starzenia się skóry i ochrona przed wolnymi rodnikami). Skutecznie
zabezpiecza skórę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi (mrozem, chłodem, słońcem i wiatrem). Jest naturalnym filtrem UV.
Doskonale wnika w skórę nadając jej jedwabistośćProwitamina B5 chroniąca przed utratą wody: nawilża, regeneruje skórę, pomaga w
gojeniu ran, przyspiesza procesy bliznowacenia. Pełni główną role w procesach i przemianach metabolicznych tłuszczów i
cukrów.Allantoina posiada właściwości łagodzące i nawilżające , stymuluje odnowę biologiczną komórek, sprzyja regeneracji
uszkodzonego naskórka, zmiękcza go i wygładza.Kwas askorbinowy wyrównuje koloryt skóry oraz rozjaśnia plamy i przebarwienia. Po
przejściu przez naskórek stymuluje syntezę kolagenu i hamuje destrukcję włókien kolagenowych, dzięki czemu spowalnia procesy
starzenia. Wykazuje ochronny wpływ w stosunku do promieniowania UVA i UVB, ma również korzystny wpływ na skórę po opalaniu.INCI:
Ingredients: Aqua, Cetearyl Alcohol, Ceteareth – 20, Propanediol, Nannochloropsis oculata Extract, Pullulan, Ethylhexyl Stearate,
Macadamia Ternifolia Seed Oil, Argania Spinosa Kernel Oil, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Butylene Glycol, Rosa Gallica Flower
Extract, Rose Flower Oil, Allantoin, Tapioca Starch Polymethylsilsesquioxane, Propylene Gycol, Maris Limus Extract, Ostrea Shell Extract,
Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Chondrus Crispus (Carrageenan) Extract, Ulva Lactuca Exract, Enteromorpha Compressa Extract,
Palmaria Palmata Extract, Undaria Pinnatifida Extract, Panthenol, Soluble Collagen, Hydrolyzed Silk Protein, Xantam gum, Tocopherol,
PEG-8, Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid, Citric Acid, Magnezium chloride, Fragrance
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