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SNAILMED Krem Czysty śluz ślimaka 40,07% 15ml CZARNY
 

Cena: 179,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 15 ml

Postać -

Producent SNAILMED POLSKA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaSNAILMED Krem Czysty śluz ślimaka 40,07% 15ml CZARNYKrem Snailmed to produkt w którym śluz ślimaka znajduje się na
pierwszym miejscu w składzie i oddzielony jest od wody. Jest to bezkonkurencyjny produkt względem produktów ze śluzem ślimaka.
Krem Snailmed pozwoli zachować Twojej skórze zdrowy wygląd i prawidłowe funkcjonowanie.Problemy skórne takie jak zmarszczki,
widoczne zmęczenie, brak nawilżenia , plamy skórne ale przede wszystkim tendencje do widocznych oznak starzenia przestaną być
problemem. Świetnie wchłaniający się delikatny dermokosmetyk, nadający się do zastosowania pod makijaż, nawet na najbardziej
wrażliwą skórę. Może być stosowany na dzień i na noc. Bogactwo właściwości, które w połączeniu z kwasem hialuronowym, kolagenem
i allantoiną tworzą bezkonkurencyjny krem najwyższej jakości.DziałanieKrem Snailmed ze śluzem ślimaka na pierwszym miejscu w
składzie, co ważne oddzielonym od wody. Bezkonkurencyjny względem produktów ze śluzem ślimaka.Krem Snailmed pozwoli zachować
Twojej skórze zdrowy wygląd i prawidłowe funkcjonowanie.Efektywnie pomaga w walce ze starzeniem skóry, zwiększając jej
elastyczność i wygładzając zmarszczki. Redukuje przebarwienia, wyrównuje koloryt skóry, niweluje plamy pigmentacyjne i wspomaga
niwelowanie blizn.Nie zawiera parabenów, świetnie sprawdzi się również pod oczy. Zalecany również do męskiej cery, w wielu
konkursach okrzyknięty rewolucyjnym.Drogocenny śluz ślimakaLecznicze właściwości śluzu ślimaka były znane już w starożytności. W
Babilionii i Egipcie był on symbolem wieczności. Informacje te pochodzą z czasów Hipokratesa, który ofertował już wtedy śluz ślimaka
na oparzenia, ropnie i inne urazy. Ekstrakt ze śluzu ślimaka używano do zewnętrznych problemów ze skórą.Podstawę kremu tworzy
drogocenny śluz ślimaka. Stanowi on aż 40,07% kremu co zapewnia mu pierwsze miejsce na liście składników i co bardzo ważne jest
oddzielony od wody. (Porównaj z innymi produktami).Snail secretion filtrate – Nazwa śluzu ślimaka, której muszą używać producenci.
Jest to nazwa niejednokrotnie błędnie używana. Na rynku można spotkać produkty z napisem „100% śluzu ślimaka” „100% filtrat”
itd.Należy sprawdzać takie produkty na dwa sposoby – Skoro mają 100% śluzu, to czy śluz jest jedynym składnikiem w składzie (co nie
jest możliwe), czy woda jest podana oddzielnie w składzie, jeżeli nie to mamy pewność, że śluz został z nią pomieszany i jest go
minimalna ilość. Produkty z wodą na pierwszym miejscu w składzie lub nazwane jako filtrat lub ekstrakt nigdy nie dorównają produktom
z czystym śluzem. WYBIERAJ ŚWIADOMIE.Wszystko czego potrzebuje Twoja skóraPrzeprowadzone badania potwierdzają m.in.
znaczną redukcję zmarszczek już po 4 tygodniach stosowania kremu Snailmed a także głębokie nawilżenie i zwiększenie elastyczności
skóry, wyrównanie powierzchni i kolorytu oraz niesamowitą skuteczność w walce z oznakami starzenia się skóry i szkodliwym wpływem
makijażu.Ze względu na działanie bakteriobójcze śluz ślimaka sprawdzi się w przypadku cer problematycznych, trądzikowych,
pozwalając uniknąć zakażeń i nadkażeń bakteryjnych. Z dobroczynnego działania śluzu skorzystają jednak nie tylko cery
problemowe.Ma on właściwości antyoksydacyjne oraz proliferacyjne (czyli wspomaga procesy namnażania się komórek), dzięki czemu
odpowiedni jest dla wszystkich typów skóry, stymulując procesy odnowy i poprawiając strukturę.Składniki śluzu są naturalne, dzięki
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czemu są bardzo dobrze tolerowane przez cery alergiczne.Naturalne i aktywne składniki w śluzie ślimakaAllantoinaDogłębnie nawilża,
koi, działa przeciwzapalnie i przyspiesza regenerację skóry. Działa łagodząco na trądzik, wspomaga eliminację cellulitu. Allantoina jest
substancją niekomedogenną, czyli nie zatyka porów.Kolagen, elastynaOpowiadają za sprężystość oraz jędrność skóry. Ich wysokie
stężenie w śluzie ślimaka pozwala na odczucie efektów już po pierwszych użyciach.Witaminy A, C i EOdżywiają i regenerują skórę,
chronią przed działaniem wolnych rodników, wspomagają rozjaśnianie przebarwień.Kwas glikolowyW optymalnym stężeniu dla skóry
wygładza, odświeża i regeneruje, spowalnia procesy starzenia skóry. Poprawia koloryt, rozjaśnienia skórę oraz pozwala na pozbycie się
martwego naskórka. Działa oczyszczająco.Naturalne antybiotykiEliminują bakterie i grzyby, są skuteczne m.in. przeciw bakteriom
Eschrichia Coli, Staphylococcus Aureus i Pseudomona Aeruginosa, które najczęściej występują w przebiegu infekcji
skórnych.Przeciwutleniacze i MukopolisacharydyZmniejszają podrażnienia i uczulenia, przyczyniają się do prawidłowego krążenia krwi i
limfy. W połączeniu z kolagenem i elastyną nadają skórze idealną elastyczność, sprężystość oraz nawilżenie.GlikokoniugatyCzynniki
wzrostu aktywności fibroblastów (komórek skóry), co ma bezpośredni wpływ na funkcje skóry: zwiększa ilość fibroblastów, stymuluje
proces syntezy nowego kolagenu, zapewnia odpowiedni poziom kwasu hialuronowego, ułatwia też migrowanie keratynocytów, co
przyczynia się do szybszego gojenia ran i uszkodzeń. Pozwala zachować równowagę między kolagenem i elastyną. Indukuje znacząco
proliferację fibroblastów.Te wszystkie składniki zapewniają szerokie spektrum działania śluzu. Jego najważniejszym efektem jest szybka
regeneracja skóry. Śluz działa zbawiennie na uszkodzony kolagen, dostarczając mu cząsteczki hemocyjaniny, bogatej w tlen, który
pomaga tworzyć nowe włókna kolagenu i kształtować podskórną sieć strukturalną.Przyzwyczaj swoją skórę przed inwazyjnymi
zabiegamiBadania potwierdzają, że czysty śluz ślimaka Snailmed powoduje niespotykane jak dotąd zmniejszenie wrażliwości skóry o
80,1 % już po 4 tygodniach regularnego stosowania.Co to oznacza w praktyce?Skóra wrażliwa reaguje na wiele czynników takich jak
zanieczyszczone powietrze, makijaż, klimatyzowane pomieszczenia, stres ale również na wiele specyfików zawartych w kosmetykach.
Jest ona też podatna na reakcje związane z zabiegami kosmetycznymi, świetnym rozwiązaniem w tym przypadku jest krem ze śluzem
ślimaka. Przyzwyczaja on skórę, regulując jej fizjologię i poprawiając odporność na wspomniane wyżej czynniki.Pozyskiwanie
śluzuPozyskiwanie śluzu przebiega w nieinwazyjny sposób, bez żadnego uszczerbku na mięczakach. Potrzebna jest do tego
zaawansowana technologia i specjalistyczne laboratoria, w których produkuje się półprodukt, jaki trafia później np. do kremów.
Wyprodukowanie śluzu ślimaka o wysokiej jakości wbrew pozorom nie jest łatwym procesem i wymaga ciągłej kontroli sanitarno-
epidemiologicznej, aby mieć pewność, że mięczaki nie wytwarzają niepożądanych toksyn.Jednym z największych atutów produktów
Snailmed jest to, że potrafią dokładnie zadbać o dojrzałą, suchą, a nawet podrażnioną skórę. Działanie nawilżające, głęboko kojące i
rozjaśniające to efekt regularnego stosowania kremu lub serum (również pod oczy). Produkty Snailmed polecane są również
nastolatkom, aby zniwelować nieestetyczne blizny potrądzikowe i pomóc w walce z bakteryjnymi zakażeniami skórnymi.Sposób
użyciaSposób użycia jako krem na co dzieńa) Nanieś krem na oczyszczoną twarz (świetnie sprawdzi się jako krem pod oczy). Zachowaj
jednak ostrożność by krem nie dostał się do oczu.Sposób użycia jako maskaa) Nanieś krem na oczyszczoną twarz, omijając okolice
oczu i pozostaw grubą warstwę.b) Następnie rozmasuj delikatnie dłońmi zaczynając od szyi w górę, poprzez brodę, policzki, nos i czoło.
Pozostaw na skórze. Rekomendujemy stosowanie maski na noc. Stosuj 2 razy w tygodniu.SkładSnail Secretion Filtrate (Śluz ślimaka),
Aqua, Glycerin, Cetyl Alcohol, Stearyl Alcohol, Cera Alba, Ceteareth-20,Sodium Hyaluronate, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Potassium
Sorbate, Hexylene Glycol, Sodium Polyacrylate, Parfum
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