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BANDI MEDICAL EXPERT ANTI AGING KREMOWA KURACJA
PRZECIW ZMARSZCZKOM Z RETINOLEM
 

cena: 84,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria kosmetyk

Producent bandi

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

Wskazania do stosowania: 

wymagająca cera dojrzała,
wyraźny spadek gęstości i elastyczności skóry,
wszystkie typy zmarszczek,
nierównomierny koloryt cery.

Efekty stosowania serii anti aging:

głęboko zregenerowane komórki skóry,

wygładzone od wewnątrz wszystkie typy zmarszczek,

odżywiona i głęboko nawilżona skóra,

poprawiona elastyczność i owal twarzy,

pobudzona stymulacja tworzenia nowego kolagenu i kwasu hialuronowego,

wyrównany koloryt cery.

0,2% czysty retinol + witamina C nowej generacji:
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* głęboko zregenerowane komórki skóry,

* wygładzone wszystkie typy zmarszczek,

* odżywiona i głęboko nawilżona skóra,

* poprawiona elastyczność i owal twarzy,

* pobudzona stymulacja tworzenia nowego kolagenu.

Zaawansowana terapia przeciwstarzeniowa dla cer dojrzałych, wrażliwych i/lub odwodnionych. Preparat aktywnie pobudza odnowę
skóry właściwej oraz zapewnia odpowiednie odżywienie i nawilżenie komórek. Umieszczenie substancji aktywnych w neutralnym i
przyjaznym dla skóry podłożu farmaceutycznym zapewnia ich doskonałą penetrację i dobrą tolerancję przez wrażliwą skórę.

Przeciwwskazania:

Ekspozycja na słońce i promieniowanie UV

Ciąża i karmienie piersią

Nadwrażliwość na którykolwiek za składników preparatu.

Stosowanie:

Ze względu na oddziaływanie retinolu na ilość wydzielanego sebum, w przypadku cery suchej, na początku kuracji, może pojawić się
przejściowe uczucie suchości. W miarę dalszego stosowania, suchość skóry zanika z uwagi na oddziaływanie retinolu na zwiększoną
produkcję kwasu hialuronowego. Stosuj 3 razy w tygodniu jako maskę na noc.

Najlepsze rezultaty przynosi przy jednoczesnym stosowaniu pozostałych produktów z linii Anti-Aging.

Składniki aktywne:

alantoina , czysty retinol , gliceryna , masło shea , witamina c , witamina e

Po ich zastosowaniu aktywacji ulegają mechanizmy regeneracyjne, które prowadzą do głębokiej odnowy i rewitalizacji skóry na poziomie
komórkowym.

INCI

Aqua/Water, Petrolatum, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Caprylic/Capric

Triglyceride, Glycerin, C10-30 Cholesterol/Lanosterol Esters, Ethylhexyl Stearate,

Paraffinum Liquidum, Cetearyl Alcohol, Arachidyl Alcohol, Dimethyl Isosorbide, Glyceryl

Stearate, PEG-100 Stearate, Ascorbyl Tetraisopalmitate, Tocopheryl Acetate, Retinol,

Behenyl Alcohol, Pentaerythrityl Distearate, Arachidyl Glucoside, Allantoin, Polyacrylate

Crosspolymer-6, Polysorbate 20, Disodium EDTA, PEG-8, Tocopheryl, Ascorbyl Palmitate,

Ascorbic Acid, Citric Acid, Parfum/Fragrance, Methylparaben, Propylparaben
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