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PHARMACERIS M Krem zapobiegający rozstępom
wzmacniający strukturę skóry FOLIACTI-TM 150 ML
 

cena: 39,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Opakowanie 150 ml

Producent LAB.KOSM.DR IRENA ERIS SP.Z O.O.

Opis produktu
 

Wskazania:

Rekomendowany dla kobiet od 4. miesiąca ciąży, w okresie karmienia, a także osób z
tendencją do znacznych wahań wagi ciała, w szczególności w okresie dorastania, typowym do
zmian masy ciała oraz dużego przyrostu.

W I-szym trymestrze ciąży nie zaleca się masowania i uciskania brzucha. Realne zagrożenie
pojawienia się rozstępów na skutek rozciągania się skóry, występuje od II-trymestru jej
trwania.

Działanie:

Przyspiesza produkcję kolagenu i elastyny, zwiększając elastyczność i zdolność skóry na
rozciąganie. Wzmacnia jej wytrzymałość, dzięki czemu zachowuje ona jednolitą strukturę
pozbawioną rozstępów. Hamuje proces odkładania się tkanki tłuszczowej w miejscach
szczególnie na to narażonych (brzuch, uda, pośladki i biodra) oraz wygładza skórę. Zmiękcza i
nawilża skórę suchą i napiętą.
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Składniki aktywne:

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.

 

Skład:

Aqua (Water), Isopropyl Myristate, Glycerin, Paraffinum Liquidum (Mineral Oil), Polyglyceryl-3
Methylglucose Distearate, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Dimethicone, Pentylene Glycol,
Cyclopentasiloxane, Gossypium Herbaceum (Cotton) Seed Oil, Cyclohexasiloxane,
Hydroxyacetophenone, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Tromethamine,
Propylene Glycol, Xanthan Gum, Disodium EDTA, Allantoin, Tocopheryl Acetate, Hordeum
Distichon (Barley) Extract, Fomes Officinalis (Mushroom) Extract, Escin, PVP, BHA,
Theophylline, Threonine, Caffeine, Sorbitol, Lecithin, Sodium Chondroitin Sulfate, Collagen,
Folic Acid, Caprylyl Glycol, Glyceryl Caprylate, Phenoxyethanol, Parfum (Fragrance).

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.
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