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PHARMACERIS N Aktywny krem przeciwzmarszczkowy SPF
10 do twarzy MAGNI-CAPILARIL 50 ML
 

cena: 39,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Opakowanie 50 ml

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

Opis produktu
 

Wskazania:

Krem przeznaczony do codziennej pielęgnacji skóry dojrzałej, ze skłonnością do podrażnień,
zaczerwienień oraz tendencją do rozszerzonych naczynek.

 

Działanie:

Innowacyjna formuła kremu oparta o aktywne składniki przeciwzmarszczkowe (wysoko
skoncentrowane peptydy, witaminę E oraz B3) intensywnie ujędrnia i wygładza skórę.

Wyraźnie zaznaczone zmarszczki ulegają spłyceniu, a skóra odzyskuje prawidłową
sprężystość.

Połączenie chlorofilu i witaminy B3 znacząco rozjaśnia przebarwienia.

Zintegrowane działanie masła Shea oraz alantoiny zmniejsza zaczerwienienia oraz zapobiega
podrażnieniom zmniejszając tendencję do rumienia i pojawiania się nowych naczynek.
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Krem doskonale odżywia i rewitalizuje zmęczoną skórę zapobiegając jej wysuszeniu. Zielone,
pochodzące od chlorofilu zabarwienie preparatu delikatnie wyrównuje koloryt skóry.

 

Działanie składników:

Peptydy stymulują syntezę białka redukując widoczność zmarszczek i istniejących już
wgłębień skórnych oraz opóźniają proces starzenia się skóry. Wykazuje właściwości
regeneracyjne, przywracając skórze napięcie i jędrność.
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.
Witamina B3 poprawia barierę lipidową naskórka, wzmacniając naczynia krwionośne
oraz redukując ich widoczność i stopień zaczerwienienia. Stymuluje syntezę kolagenu,
reguluje produkcję ceramidów i proces dojrzewania naskórka. Zwiększa nawilżenie i
elastyczność skóry oraz zapobiega powstawaniu przebarwień. Wygładza i ujędrnia
skórę.
Chlorofil przyspiesza regenerację naskórka, wyrównuje koloryt skóry i rozjaśnia
przebarwienia.
Masło Shea naśladuje strukturą naturalną lipidową osłonę skóry, działa łagodząco i
odżywczo na naskórek. Zmniejsza tendencję do rumienia i pojawiania się nowych
naczynek.
Olej z awokado zapobiega ucieczce wody z naskórka, dogłębnie nawilżając skórę i
dostarczając jej substancji odżywczych.
Alantoina ukierunkowana na kojenie podrażnień, działa łagodząco i regenerująco na
naskórek.

Skład wg INCI:

Aqua (Water), Glycerin, C12-15 Alkyl Benzoate, Ethylhexyl Methoxycinnamate,
Triethylhexanoin, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), 1,2-Hexanediol, Ceteareth-20, Cetearyl
Alcohol, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Glyceryl Stearate, Persea Gratissima (Avocado) Oil,
Sodium Polyacrylate, Caprylic/Capric Triglyceride, Hydroxyacetophenone, Diethyloamino
Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Titanium Dioxide (nano), Niacinamide, Allantoin,
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Tocopheryl Acetate, Tromethamine, Laminaria
Ochroleuca Extract, Alumina, Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Simethicone, Palmitoyl
Tripeptide-5, Ascorbyl Palmitate, Tocopherol, Parfum (Fragrance), CI 75810 (Chlorophyllin-
Copper Complex).
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Dawkowanie:

Stosować codziennie rano i wieczorem
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