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MOMME Ujędrniające serum do biustu 150 ml
 

Cena: 59,90 PLN

Opis słownikowy

Producent MOMME COSMETICS POLSKA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 

 MOMME Ujędrniające serum do biustu 150 ml

 

Stworzony przy współpracy ze specjalistami z zakresu ginekologii i położnictwa.Przebadano dermatologicznie i alergologicznie z
udziałem osób z alergicznymi chorobami skóry.

 

Sposób użycia

Nałóż serum rano i wieczorem na skórę biustu i dekolt. Wmasuj okrężnymi ruchami ku górze, do momentu wchłonięcia produktu.
Zalecamy stosowanie produktu od początku ciąży, by przygotować piersi do gwałtownego wzrostu, oraz po porodzie lub w okresie
dużych wahań wagi, by pozostały jędrne i wolne od rozstępów. Produkt może być stosowany podczas laktacji zachowując zasady
higieny przed podaniem dziecku piersi (brodawki sutkowe czyste i wolne od kremu).

 

Składniki

Aqua, Coco-Caprylate/Caprate, Glycerin, Cetyl Alcohol, Isostearyl Isostearate, Polyglyceryl-6 Distearate, Camellia Japonica Seed Oil, Rose
Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Jojoba Esters, Polyglyceryl-3 Beeswax, Hydrogenated Phosphatidylcholine, Kigelia Africana Leaf Extract,
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Butyrospermum Parkii Shea Butter, Biosaccharide Gum-1, Empetrum Nigrum Fruit Juice, Xanthan Gum, Phytosterols, Dehydroacetic
Acid, Carrageenan, Benzyl Alcohol, Tocopherol, Caprylic /Capric Triglyceride, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Plankton Extract,
Ceramide 3, Macadamia Ternifolia Oil, Phospholipids, Glyceryl Caprylate, Glycine Soya (Sterol), Stearic Acid, Palmitoyl PG-Linoleamide,
Squalane, Tetrasodium Glutamate Diacetate.

 

Właściwości

CELLLIKE™*– innowacyjny surowiec roślinny, który wykazuje niespotykanie wysoki poziom podobieństwa do fizjologicznych cech skóry.
Dzięki w pełni naturalnej formule wielowarstwowych liposomów pomaga odbudować i przywrócić prawidłowe funkcjonowanie
zniszczonej skóry odwzorowując jej strukturę i skład. Długo utrzymuje nawilżenie i usprawnia transport substancji aktywnych w głąb
skóry. Doskonale sprawdza się w łagodzeniu uszkodzeń mechanicznych.LIPOUT™– einnowacyjny wielokrotnie nagradzany surowiec
pozyskiwany z mikroalgi Tisochrysis lutea. Silnie ujędrnia skórę i poprawia jej gęstość. Zapobiega powstawaniu rozstępów, cellulitu oraz
nadmiernemu odkładaniu tkanki tłuszczowej. Przyśpiesza powrót do sylwetki sprzed ciąży.CAMADERM®*– świeży sok z bażyny
czarnej, rosnącej w ekstremalnych warunkach, pochodzącej z terenów polodowcowych. Pozyskiwany podczas procesu tłoczenia na
zimno. Chroni włókna kolagenowe i elastynowe przed degradacją. Wzmacnia ściany naczyń krwionośnych poprawiając mikrokrążenie.
Widocznie zmniejsza rozstępy.KIGELIA AFRICANA– ekstrakt z drzewa kiełbasianegoo cudownych właściwościach ujędrniających.
Wzmacnia włókna podporowe skóry i stymuluje ją do produkcji kolagenu i elastyny. Modeluje kształt biustu, znacząco poprawia
elastyczność skóry.OLEJ MAKADAMIA*°– działa odżywczo, łagodząco i kojąco, zmniejsza uczucie podrażnienia oraz zaczerwienienie
skóry, także po ekspozycji na słońce.FUCOCERT*– polisacharyd bogaty w fukozę otrzymywany w procesie fermentacji. Nadaje
miękkość, świeże, przyjemne odczucie na skórze bez pozostawienia tłustego filmu. Nawilża natychmiastowo i długotrwale, tworząc na
skórze wodny opatrunek. Skuteczniejszy od kwasu hialuronowego. Redukuje objawy alergii.OLEJ TSUBAKI*– ekskluzywny olej z nasion
kamelii japońskiej, pochodzący z wyspy Jeju słynącej z czystej i nieskażonej przyrody, wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO. Znacząco zwiększa produkcję kolagenu, wzmacniając elastyczność i wytrzymałość skóry na powstawanie rozstępów.OLEJ
RÓŻANY*– posiada właściwości antyseptyczne, przeciwzapalne i regenerujące. W widoczny sposób spłyca blizny i rozstępy, a także
zapobiega ich powstawaniu.MASŁO SHEA*– bogate źródło substancji odżywczych, witamin i antyutleniaczy. Działa regenerująco i
ochronnie (jest naturalnym filtrem UV), poprawia nawilżenie i elastyczność skóry.KOMPLEKS BIOLIPIDÓW ROŚLINNYCH*– zbliżony
składem do warstwy lipidowej ludzkiej skóry. Łagodzi, wygładza, odbudowuje barierę ochronną naskórka i zmniejsza jego podatność na
podrażnienia.SKWALAN Z OLIWEK*– składnik cementu międzykomórkowego naskórka, wzmacnia go i uszczelnia, zapobiega utracie
wody. Działa antyutleniająco. Zwiększa przenikanie substancji aktywnych w głąb skóry.NATURALNA WITAMINA E*– łagodzi
podrażnienia, wspomaga regenerację naskórka.

* surowiec z certyfikatem ekologicznym ° składnik pochodzący z upraw organicznych
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