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PHARMACERIS M FOLIACTI krem zapobiegający rozstępom
150 ml
 

Cena: 38,50 PLN

Opis słownikowy

Producent DR IRENA ERIS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 

PHARMACERIS M FOLIACTI krem zapobiegający rozstępom 150 ml

 

 

 

Wskazania

Preparat zapobiegający powstawaniu rozstępów oraz wzmacniający strukturę osłabionej i nadwrażliwej skóry kobiet w okresie ciąży.
Rekomendowany dla kobiet od 4. miesiąca ciąży, w okresie karmienia, a także osób z tendencją do wahań wagi ciała. Zalecenie
stosowania preparatu od 4. miesiąca wynika z odpowiedzialności marki o bezpieczeństwo matki i dziecka. Sposób użycia: Aby utrzymać
naturalną elastyczność skóry zagrożoną w czasie nagłego wzrostu masy ciała, krem należy stosować dwa razy dziennie - rano i
wieczorem. Może być bezpiecznie stosowany przez kobiety w ciąży, od II trymestru.  

 

Działanie

Receptura preparatu zawiera kwas foliowy działający kompleksowo na osłabioną skórę kobiet w okresie ciąży, przyspiesza produkcję
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kolagenu i elastyny, zwiększając elastyczność i zdolność skóry na rozciąganie. Wzmacnia jej wytrzymałość, dzięki czemu zachowuje
ona jednolitą strukturę pozbawioną rozstępów. Fitokompleks (zawierający aminokwasy, saponiny i alkaloidy) hamuje proces odkładania
się tkanki tłuszczowej w miejscach szczególnie na to narażonych (brzuch, uda, pośladki i biodra), regeneruje oraz wygładza skórę. Olej
bawełniany oraz witamina E zapewniają odżywienie, zmiękczenie i długotrwałe nawilżenie skóry suchej i napiętej. Krem nie zakłóca
badań USG.  

 

Sposób użycia

Stosować codziennie rano i wieczorem na miejsca szczególnie narażone na powstawanie rozstępów. Zaczynając od dołu delikatnie
rozsmarować krem okrężnymi ruchami na skórze brzucha, bioder, ud i pośladków. Unikać intensywnego masażu, rozciągania skóry i
mechanicznego uciskania brzucha.  

 

Skład

Kwas foliowy - posiada silne właściwości regenerujące. Ma zdolności naprawcze DNA oraz zapewnia skuteczną profilaktykę uszkodzeń
DNA. Przyspiesza produkcję kolagenu i elastyny, zwiększając elastyczność i zdolność skóry na rozciąganie,Fitokompleks - wykazuje
działanie miejscowo wyszczuplające i ujędrniające. Hamuje proces odkładania się tkanki tłuszczowej w miejscach szczególnie na to
narażonych (brzuch, uda, pośladki i biodra), regeneruje oraz wygładza skórę, Olej bawełniany - ogranicza utratę wody z naskórka i
pozwala utrzymać naturalną ochronną barierę skóry. Posiada właściwości odżywcze, zmiękczające, odbudowuje naturalną lipidową
warstwę skóry, Witamina E - tzw. witamina młodości o silnym działaniu przeciwutleniającym, chroni przed wolnymi rodnikami i
niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi. Nawilża i przyspiesza proces regeneracji i odbudowy skóry.  
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