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NOVACLEAR HYDRO Krem-żel nawilżający na dzień 50 ml
 

Cena: 31,45 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Postać -

Producent EQUALAN PHARMA EUROPE SP. Z O.O

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaNOVACLEAR HYDRO Krem-żel nawilżający na dzień 50 mlW procesie starzenia się skóry znacznie maleje zawartość kwasu
hialuronowego.Od 25 do 50 roku życia jego zawartość zmniejsza się o około 50%.Jest to jedna z głównych przyczyn zmarszczek i utraty
elastyczności skóry.Odpowiedzią na tę potrzebę jest seria Novaclear Hydro opracowana przez polskielaboratorium technologiczne
Equalan Pharma Europe.Przemyślane formuły kosmetyków zawierają aż 10% kwasu hialuronowego średnio i
ultraniskocząsteczkowego.Dwie wielkości cząsteczek intensywnie i dogłębnie nawilżą skórę odwodnioną.Unikalny składnik Hydromanil
™ daje efekt podwójnego natychmiastowego nawilżenia skóry o 30% już po 30 minutach od zastosowania.Wsparciem dla
opatentowanych składników aktywnych są składniki pochodzenia naturalnego: masło shea, olej lniany,olej jojoba, olej makadamia, olej
arganowy, ekstrakt z zielonej herbaty, ekstrakt z róży, ekstrakt z arniki, ekstrakt z ryżu, którewzmocnią barierę hydrolipidową skóry i
intensywnie ją odżywią.Kosmetyki Novaclear Hydro są przeznaczone do codziennej pielęgnacji skóry odwodnionej i przesuszonej.Lekkie
formuły kosmetyków idealnie się wchłaniają, nie pozostawiając tłustej warstwy.DziałanieLekki, nawilżający krem-żel na dzień
zawierający 10% nisko- i średniocząsteczkowego kwasu hialuronowego zapewnia długotrwałe nawilżenie, poprawiając elastyczność
skóry. Połączenie silnych antyoksydantów: wit. E z ekstraktem z dzikiej róży oraz zielonej herbaty pozwala chronić skórę przed oznakami
starzenia. Ekstrakt z ryżu oraz pantenol łagodzą podrażnienia. ✓ 10% kwasu hialuronowego ✓ Witaminy A i E ✓ Olej arganowy ✓ Olej
makadamia ✓ Wyciąg z kwiatu arniki ✓ Ekstrakt z zielonej herbaty ✓ Pantenol ✓ AlantoinaSposób użyciaLekki, nawilżający krem-żel na dzień
zawierający 10% nisko- i średniocząsteczkowego kwasu hialuronowego zapewnia długotrwałe nawilżenie, poprawiając elastyczność
skóry. Połączenie silnych antyoksydantów: wit. E z ekstraktem z dzikiej róży oraz zielonej herbaty pozwala chronić skórę przed oznakami
starzenia. Ekstrakt z ryżu oraz pantenol łagodzą podrażnienia.SkładAqua, Glycerin, Polysorbate 20, Propylene Glycol, Dimethicone,
Cyclopentasiloxane, Isopropyl Palmitate, Caprylic/Capric Triglyceride, Sodium Hyaluronate, Acetyl Hexapeptide-38, Rosa Canina Fruit
Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Oryza Sativa Extract, Tocopheryl Acetate, Panthenol, Trehalose, Urea, Acrylates/C10-30 Alkyl
Acrylate Crosspolymer, Ammonium.
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