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NATURATIV NIGHT FACE CREAM PREVENTION Krem na
Noc 30+ ZAPOBIEGANIE 50 ml + mini płyn micelarny 45 ml
 

Cena: 99,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Postać -

Producent AROMEDA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaNOWOCZESNY, AKTYWNY, NATURALNY NA NOC DO TWARZY I SZYI ZAPOBIEGAJĄCY OZNAKOM STARZENIA.
HIPOALERGICZNY.KREM NA NOC 30+ – ZAPOBIEGANIENowoczesny, aktywny, naturalny na noc do twarzy i szyi zapobiegający
oznakom starzenia. Efektywnie wzmacnia strukturę skóry i stymuluje procesy odnowy. Chroni i odbudowuje włókna kolagenowe,
przywraca równowagę hydrolipidową naskórka. Wygładza drobne zmarszczki mimiczne i zmniejsza ich widoczność. Redukuje
przebarwienia. Hipoalergiczny czyli skomponowany tak, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej. Zwiększa odporność
i elastyczność skóry, poprawia jej napięcie. Dla każdego rodzaju cery.DziałanieElestan – ekstrakt z liści Manilkara multinervis -
substancja aktywna o kompleksowym działaniu przeciwstarzeniowym: chroni włókna kolagenowe, walczy z degradacją sieci włókien
elastynowych oraz stymuluje ich produkcje, zwiększa jędrność i elastyczność skórydragon’s blood – naturalna żywica pozyskiwana z
palmy Calamus draco; doskonały antyoksydant, wspomaga odbudowę włókien kolagenowych, działa odżywczo i przeciwstarzeniowo
oraz rozjaśnia przebarwienia. Przez Indian używany jako środek wspomagający gojenie ran.Algomea NP – kompleks z dwóch alg i oleju
z ostropestu - o silnym działaniu nawilżającym, efektywnie chroni naturalną warstwę lipidową skóry, bogaty w wielonienasycone kwasy
tłuszczowe omega-3, kwasy omega-6 (głównie kwasu linolowego) oraz sylimarynę, doskonale uzupełnia i rekonstruuje niedobory lipidów
naskórka, powoduje wzrost nawodnienia zmniejszając łuszczenie się naskórka, chroni skórę przed utratą wody oraz wzmacnia funkcje
bariery ochronnej naskórka.Hexapeptide 11 – to peptyd o sekwencji 6 aminokwasów, które mają za zadanie zwiększenie syntezy
kolagenu, a także zmniejszenie widoczności drobnych linii i zmarszczek. Peptydy te mogą przenikać przez skórę i wiązać się z
receptorami na powierzchni komórki, stymulując ich aktywność wykazując działanie przeciwstarzeniowe oraz zwiększenie napięcia i
elastyczności oraz nawilżenia skóryBIO olej arganowy – tłoczony z orzechów drzewa arganowego – emolient i substancja aktywna,
bogata w trójglicerydy, nienasycone kwasy tłuszczowe, skwalan, sterole, tokoferole i karotenoidy. Dzięki takiemu składowi olej arganowy
działa odbudowująco przy cerze suchej, dojrzałej i odwodnionej, reguluje pracę gruczołów łojowych, wzmacnia barierę lipidową, dlatego
jest szczególnie polecany cerze wrażliwej, a nawet podrażnionej po nadmiernym opalaniu. Działa silnie przeciwstarzeniowo i
promieniochronnie, antyoksydacyjnie i łagodząco.oryza activ – wosk z otrębów ryżowych - ma działanie antyoksydacyjne, łagodzące,
nawilżające, odżywcze i regenerujące, wspomagając syntezę kolagenu ujędrnia skórę, działa fotoochronnie, bogata w witaminę
Eskwalan (z oliwek) – jest naturalnym składnikiem cementu komórkowego, uzupełnia niedoborów tłuszczowych w skórze, również
ceramidów; regeneruje barierę hydrolipidową naskórka, odpowiada za odpowiednie nawilżenie, odżywienie, elastyczność, wspomaga
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łagodzenie podrażnień i odnowę komórkowąmasło avocado – doskonale nawilża, natłuszcza i regeneruje, chroni przed czynnikami
zewnętrznymi, wykazuje dużą zgodność z naturalnymi lipidami skóry, uzupełnia barierę lipidową, bogate w 7 witamin: A, B, D, E, H, K, PP
doskonale więc odżywia naskóreknaturalna witamina E - otrzymana z nasion soi (non GMO) mieszanina naturalnych tokoferoli,
sitosterolu i skwalenu. Synergia pomiędzy tymi składnikami daje lepsze własności przeciwutleniająceSposób użyciaKrem stosuj
codziennie, przed snem, na oczyszczoną skórę twarzy i szyi. Dla zapewnienia lepszego wchłaniania kremu opukaj skórę delikatnie
opuszkami palców.SkładAqua, Glycerin, Hexapeptide-11, Argania Spinosa Kernel Oil*, Isoamyl Laurate, Decyl Cocoate, Glyceryl Stearate
Citrate, Squalane, Manilkara Leaf Extract, Cetearyl Alcohol, Silybum Marianum Seed Oil, Glyceryl Stearate, Persea Gratissima (Avocado)
Seed Oil, Hydrogenated Vegetable Oil, Algae Extract, Oryza Sativa (Rice) Bran Wax, Squalene, Phytosterols, Tocopherol, Beta-Sitosterol,
Carrageenan, Tocotrienol, Propanodiol, Croton Lechleri Resin Powder, Xanthan Gum, Benzyl Alcohol, Glyceryl Caprylate, Dehydroacetic
Acid, Sodium Phytate, Parfum
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