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NOSCAR krem z masy perłowej 30 ml
 

Cena: 29,25 PLN

Opis słownikowy

Producent A-Z MEDICA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

OpisKrem NoScar®:zmiękcza, rozjaśnia i wygładza bliznynawilża skórę i przyspiesza jej regeneracjęuelastycznia blizny i zmniejsza ich
widocznośćFormuła kremu NoScar® została opracowana dla osób, które mają problem z bliznami. Jest na tyle uniwersalna, że działa
na blizny różnego pochodzenia: powstałe w wyniku urazu mechanicznego i po oparzeniach, a także blizny potrądzikowe i rozstępy. W
składzie kremu znalazły się składniki zarówno stosowane tradycyjnie w tego rodzaju formulacjach, takie jak masa perłowa, kwas
hialuronowy oraz alantoina, jak i nowoczesne odkrycie w kosmetologii - komórki macierzyste.Masa perłowa przyspiesza efekt
wygładzenia blizn oraz uelastyczniania i rozjaśniania skóry.Kwas hialuronowy reguluje gospodarkę wodną skóry i ma działanie
wygładzające. Dzieki niemu skóra zyskuje młody wygląd, jest gładka, jędrna i napięta.Komórki macierzyste z wąkrotki azjatyckiej
(Centella asiatica) zmniejszają aktywność enzymu hialuronidazy, zapobiegając degradacji kwasu hialuronowego, i poprawiają zdolność
skóry do regeneracji.Krem NoScar® cieszy się uznaniem konsumentów oraz środowisk lekarskich i farmaceutów. Dowodem na to są
nagrody: Produkt Roku 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 i 2019 w kategorii preparaty na blizny, otrzymana od „Świata Farmacji”, Dobra
Marka 2013 przyznana mu przez Forum Biznesu, a także godło „Najlepsze w Polsce” Konsumenckiego Konkursu Jakości Produktów i
Usług przyznane przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Marka NoScar® została również uhonorowana brązowym
godłem Konsumencki Lider Jakości 2021 w kategorii Preparaty na blizny, przyznawanym przez Redakcję Strefy Gospodarki –
ogólnopolskiego, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z Dziennikiem Gazetą Prawną, ekonomicznym dziennikiem nr 1 w
Polsce.Sposób użyciaKrem nakładać na umytą i osuszoną powierzchnię skóry. Stosować wyłącznie na wygojone blizny. Kilkuminutowy
masaż jest warunkiem efektywnego wchłonięcia składników kremu i jego skutecznego działania. Czynność tę można powtórzyć kilka
razy w ciągu dnia. Nie stosować u dzieci poniżej 3 lat.SkładAqua, Stearic Acid, Isopropyl Myristate, Cetearyl Alcohol, Caprylic/Capric
Triglyceride, Propylene Glycol, Triethanolamine, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Pearl Powder, Panthenol, Centella Asiatica Meristem
Cell Culture, Glycerin, Xanthan Gum, Citric Acid, Allantoin, DMDM Hydantoin, Iodopropynyl Butylcarbamate, Parfum, Hexyl Cinnamal,
Benzyl Salicylate, Alfa-Isomethyl Ionone, Limonene, Coumarin, Sodium Hyaluronate.
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