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PHARMACERIS A SENSI-RELASTINE-E peptydowy krem
napinająco-ujędrniający SPF 20 50 ml
 

Cena: 51,85 PLN

Opis słownikowy

Producent DR IRENA ERIS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 

PHARMACERIS A SENSI-RELASTINE-E peptydowy krem napinająco-ujędrniający SPF 20 50 ml  

 

Wskazania

Krem polecany dla skóry alergicznej i wrażliwej, która z wiekiem oraz pod wpływem czynników środowiskowych ulega
mikropodrażnieniom i szybszym, fizjologicznym procesom starzenia, staje się cieńsza, wiotka i szorstka. Wskazany do codziennej
pielęgnacji w celu korekcji głębokich zmarszczek oraz przywrócenia gęstości i jędrności skóry.

 

Działanie

Krem widocznie zmniejsza liczbę, objętość i głębokość bruzd oraz zmarszczek, zapewniając zauważalny efekt odmłodzenia skóry,
zmniejszając jednocześnie jej podatność na podrażnienia. Kwas hialuronowy zapewnia efekt wypełnienia i korekcji zmarszczek oraz
wygładza powierzchnię skóry. Elastyna morska wzmacnia włókna elastynowe, zapewniając mocniejszą strukturę skóry oraz właściwe jej
napięcie. Nowatorski naprawczy heptapeptyd oraz witamina E wpływają na wzmocnienie bariery lipidowej naskórka i zmniejszenie
tendencji do nadreaktywności skóry. Aktywują procesy regeneracyjne skóry, zwiększając jej odporność na mikropodrażenia wywołane
stresem oksydacyjnym. Stymulują proces naprawczy włókien elastynowych, opóźniając starzenie i tendencję do pogłębiania się
zmarszczek i bruzd. Fotostabilne filtry UVA/UVB tworzą aktywną barierę przed fotostarzeniem skóry.
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Hipoalergicznywysoka tolerancja i skutecznośćprzebadano dermatologicznie

 

Skuteczność

Skuteczność potwierdzona dermatologicznie w badaniach na skórze alergicznej i wrażliwej:*

89% ujędrnia  

82% wygładza  

redukuje zmarszczki o 18%**  

redukuje zaczerwienienia o 10%**  

Źródło: *Badanie w Centrum Naukowo-Badawczym Dr Irena Eris po 4 tygodniach stosowania. **Badania aparaturowe.

 

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo i wysoka tolerancja potwierdzone dermatologicznie.

hipoalergiczny  

bez/ kompozycji zapachowej  

 

Sposób użycia

Krem stosować codziennie na skórę twarzy, szyi i dekoltu. Stanowi doskonałą bazę pod makijaż.  

 

Skład  

Witamina E - tzw. witamina młodości o silnym działaniu przeciwutleniającym, chroni przed wolnymi rodnikami i niekorzystnymi
czynnikami zewnętrznymi. Redukuje zmarszczki oraz nawilża i przyspiesza proces regeneracji i odbudowy skóry.  

Elastyna morska – podnosi elastyczność i napięcie skóry, działa przeciwzmarszczkowo przez wzmocnienie tkanek wspierających.  

Heptapeptyd – przywraca właściwy poziom natłuszczenia skóry, wzmacnia barierę lipidową naskórka, zmniejszając tendencję do
nadreaktywności skóry.  

Kwas hialuronowy - substancja łącząca w skórze właściwej włókna kolagenowe i elastynowe zatrzymująca proces starzenia się skóry.
Doskonale wiąże wodę w naskórku zapewniając skórze nawilżenie, poprawia elastyczność i ujędrnienie, a także zabezpiecza skórę przed
wpływem niekorzystnych czynników zewnętrznych.  

Fotostabilne filtry UVA/ UVB – tworzą aktywną barierę przed fotostarzeniem skóry.  
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