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NEOTONE RADIANCE SERUM NA DZIEŃ LIKWIDUJĄCE
PRZEBARWIENIA SKÓRY Z FILTREM SPF 50+ 30 ML
 

cena: 88,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria kosmetyk

Producent isis pharma

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

NEOTONE RADIANCE SERUM NA DZIEŃ LIKWIDUJĄCE PRZEBARWIENIA SKÓRY Z FILTREM SPF 50+ 

Unikalne połączenie sześciu synergistycznie działających składników aktywnych NEOTONE hamuje nadprodukcję melaniny i
niweluje przebarwienia skórne.

WSKAZANIA:

skóra wrażliwa
brązowe plamy
piegi na skórze twarzy, dekoltu i dłoni
melazmy o podłożu hormonalnym (ciąża, okres menopauzy)
plamy polekowe - antykoncepcja, kuracja hormonalna)
przebarwień posłonecznych oraz powstających jako wynik starzenia się skóry
przebarwienia o podłożu genetycznym, zaburzeń endokrynologicznych oraz w chorobach wątroby
przebarwienia pozapalne, pourazowe i po-trądzikowe

SKLADNIKI AKTYWNE:

DEPI-ACT® COMPLEX - Nowoczesny kompleks
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wyciąg z kory chilijskiego drzewa boldo - 4%
dezaktywator tyrozyny – blokada produkcji melaniny - 1%
Ekstrakt z korzenia lukrecji gładkiej - 0.1

Witamina B3 - 3%

Potrójna ochrona: niebieskie światło + UVB + UVA – SPF 50+

0.5% Fractionated melanin 
specjalnie przygotowana forma frakcjonowana melaniny odpowiadająca m.in.: za neutralizację wolnych rodników

3% Pollustop - polisacharydy tworzące film ochronny

Przebadany dermatologicznie – fototypy I-II i IV-V.

Nie zawiera hydrochinonu, kwasu kojowego ani parabenów.

STOSOWANIE:

Serum należy stosować rano na skórę całej twarzy.

W przypadku długotrwałej ekspozycji na promienie słoneczne ponowić aplikację kremu.

Podczas leczenia i po jego zakończeniu nie należy opalać się, aby nie spowodować nawrotu przebarwień.

Krem należy stosować co najmniej przez okres 3 miesięcy po ustąpieniu zmian.

SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA KLINICZNIE:

Badanie Behna , metodą podwójnie ślepej próby z placebo, 50 pacjentów w wieku 22/50 lat:

redukcja przebarwień u 79 % pacjentów
zmniejszenie przebarwień o 90.8 %
100 % tolerancji przez pacjentów - brak reakcji alergicznych
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