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INTENSYWNA KURACJA PRZECIW ROZSTĘPOM 150 ML
 

cena: 89,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria kosmetyk

Producent momme cosmetics

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

W 100% naturalna, bezpieczna i innowacyjna kuracja przeciw rozstępom w formie bogatego, ujędrniającego masła. Opracowana z
myślą o kobietach w ciąży, po porodzie, a także osób z tendencją do znacznych wahań wagi ciała lub w okresie dorastania. Świeży sok z
bażyny czarnej, olej tsubaki oraz olej różany, aktywują produkcję kolagenu i elastyny, zwiększając wytrzymałość skóry na powstawanie
rozstępów. Dzięki połączeniu wyłącznie naturalnych składników aktywnych z pozyskiwanym z mikroalgi Tisochrysis lutea
opatentowanym LIPOUT, masło silnie ujędrnia i uelastycznia skórę oraz skutecznie redukuje nadmierne powstawanie cellulitu. Starannie
skomponowany kompleks siedmiu ziół, o potwierdzonych w badaniach klinicznych właściwościach łagodzących i silnie regenerujących,
sprzyja redukcji i rozjaśnieniu już istniejących rozstępów oraz zapobiega powstawaniu nowych. Masło silnie ujędrnia i poprawia gęstość
skóry. Doskonale się wchłania, nie pozostawiając na jej powierzchni oleistej warstwy. Niweluje uczucie swędzenia często towarzyszące
szybkiemu rozciągnięciu skóry.

LIPOUT– einnowacyjny wielokrotnie nagradzany surowiec pozyskiwany z mikroalgi Tisochrysis lutea. Silnie ujędrnia skórę i poprawia jej
gęstość. Zapobiega powstawaniu rozstępów, cellulitu oraz nadmiernemu odkładaniu tkanki tłuszczowej. Przyśpiesza powrót do sylwetki
sprzed ciąży.
CAMADERM– świeży sok z bażyny czarnej, rosnącej w ekstremalnych warunkach, pochodzącej z terenów polodowcowych.
Pozyskiwany podczas procesu tłoczenia na zimno. Chroni włókna kolagenowe i elastynowe przed degradacją. Wzmacnia ściany naczyń
krwionośnych poprawiając mikrokrążenie. Widocznie zmniejsza rozstępy.
KIGELIA AFRICANA– ekstrakt z drzewa kiełbasianegoo cudownych właściwościach ujędrniających. Wzmacnia włókna podporowe skóry
i stymuluje ją do produkcji kolagenu i elastyny. Modeluje kształt biustu, znacząco poprawia elastyczność skóry.
OLEJ TSUBAKI– ekskluzywny olej z nasion kamelii japońskiej, pochodzący z wyspy Jeju słynącej z czystej i nieskażonej przyrody,
wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Znacząco zwiększa produkcję kolagenu, wzmacniając elastyczność i
wytrzymałość skóry na powstawanie rozstępów.
OLEJ RÓŻANY posiada właściwości antyseptyczne, przeciwzapalne i regenerujące. W widoczny sposób spłyca blizny i rozstępy, a także
zapobiega ich powstawaniu.
BIOAKTYWNY KOMPLEKS 7 ZIÓŁ – opatentowana formuła dla skóry wrażliwej, suchej i atopowej. Starannie skomponowany kompleks
o skuteczności potwierdzonej w badaniach klinicznych. Wspomaga leczenie ostrych stanów podrażnienia skóry takich, jak atopowe
zapalenie skóry oraz redukuje objawy chorobowe takie jak świąd, rumień. Stanowi swoistą „biologiczną tarczę ochronną” przed
podrażnieniami ze strony zanieczyszczonego środowiska, detergentów oraz podrażnień wywołanych przez owady.
– zielona herbata – poprawia elastyczność naczyń, minimalizuje ryzyko powstawania stanów zapalnych.
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– trawa tygrysia – działa silnie antyseptycznie. Przyśpiesza gojenie ran, zmienia strukturę blizn, dzięki czemu można je wygładzić i
rozjaśnić. Poprawia nawilżenie skóry.
– lukrecja – posiada silne właściwości łagodzące, przeciwalergiczne, stymulujące układ immunologiczny i przeciwpodrażnieniowe.
Łagodzi stany zapalne, niweluje uczucie swędzenia oraz działa przeciwobrzękowo. Wspomaga leczenie zmian atopowych, egzemy.
– rumianek leczniczy – działa łagodząco, zmiękcza naskórek. Zapobiega powstawaniu zmian pigmentacyjnych na skutek
mikrouszkodzeń skóry.
– rdest japoński – wspomaga prawidłową pracę naczyń krwionośnych, hamuje kaskadę prozapalną.
– rozmaryn lekarski – posiada właściwości wzmacniające, tonizujące i antyseptyczne. Oczyszcza skórę i zapobiega rozwojowi
szkodliwych bakterii i drobnoustrojów.
– tarczyca bajkalska – ze względu na zawartość bajkaliny jest silnym antyoksydantem, łagodzi podrażnienia, stany zapalne i alergiczne.
Chroni kolagen i elastynę. Zapobiega uszkodzeniom łańcuchów DNA. Przywraca skórze naturalną sprężystość i elastyczność. Jest
naturalnym filtrem ochronnym.
MASŁO SHEA bogate źródło substancji odżywczych, witamin i antyutleniaczy. Działa regenerująco i ochronnie (jest naturalnym filtrem
UV), poprawia nawilżenie i elastyczność skóry.
OLEJ SŁONECZNIKOWY*°– lekki i delikatny, doskonale nawilża skórę. Działa normalizująco i łagodząco.
BETAINA Z BURAKA CUKROWEGO– działa silnie nawilżająco, chroni skórę przed przesuszeniem i drażniącym działaniem czynników
zewnętrznych.
NATURALNA WITAMINA E– łagodzi podrażnienia, wspomaga regenerację naskórka.

Sposób użycia:
Nakładaj dwa razy dziennie, najlepiej rano i wieczorem na miejsca najbardziej narażone na powstawanie rozstępów – brzuch, piersi,
biodra, uda. Masuj okrężnymi ruchami, aż do całkowitego wchłonięcia. W okresie ciąży należy unikać intensywnego masażu i
mechanicznego uciskania brzucha. W przypadku cesarskiego cięcia, odczekaj kilka tygodni, przed aplikacją produktu w strefie blizny.

Składniki/Ingredients:
Aqua, Coco-Caprylate/Caprate, Decyl Cocoate, Butyrospermum Parkii Shea Butter, Mirystyl Mirystate, Rose Oil, Betaine, Camellia
Japonica Seed Oil, Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate Citrate, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Sucrose Stearate, Caprylic/Capric
Triglyceride, Glycerin, Plankton Extract, Empetrum Nigrum Fruit Juice, Xanthan Gum, Chamomilla Reticutita (Matricaria) Flower Extract,
Centella Asiatica Extract, Glycyrrhiza (Licorice) Root Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Polygonum Cuspidatum Root Extract,
Rosemarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Benzyl Alcohol, Tetrasodium Glutamate Diacetate,
Dehydroacetic Acid,Tocopherol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil.
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