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SESDERMA RETI AGE KREM POD OCZY 15 ML
 

cena: 137,40 PLN

Opis słownikowy

Kategoria kosmetyk

Producent sesderma

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

Reti Age to linia kosmetyków anti-aging, która działa na wszystkie oznaki starzenia, takie jak głębokie zmarszczki, odwodnienie,
przebarwienia czy szorstka skóra. Dzięki trzem postaciom retinolu, zapewnia ciągłe uwalnianie składników czynnych. Badania
laboratoryjne potwierdzają, że Reti Age nie powoduje podrażnień i jest bezpieczny dla skóry.

Zapobiega powstawaniu oznak starzenia skórnego spowodowanych głównie przez starzenie chronologiczne: zmarszczki, linie
mimiczne, utrata elastyczności, blasku. Podstawowym składnikiem produktów odmładzających linii Reti Age jest retinol, a dokładnie
3-retinol System. Trzy formy retinolu – retinol, retinyl, retinaldehyd – zawarte w jednym produkcie, pozwalają na osiągnięcie bardziej
spektakularnych efektów w dziedzinie usuwania zmarszczek oraz, co najważniejsze, nie powodują podrażnień i zaczerwienienia
skóry, nawet u osób, które wcześniej nie stosowały produktów z retinolem. Dodatkowo dzięki połączeniu witaminy A z takimi
składnikami jak czynniki wzrostu, koktajl antyoksydacyjny czy kwas hialuronowy kosmetyki Reti Age zapewniają działanie 
przeciwstarzeniowe, łagodzące i przeciwzapalne. Zastosowanie nanotechnologii w kosmetykach Reti Age sprawia, że substancje
aktywne, zamknięte w nanosomach, docierają nawet do najgłębszych warstw skóry. Najlepsze efekty gwarantuje stopniowe zwiększanie
dawki retinolu, tzw. retinizacja skóry, dlatego też linia kosmetyków Reti Age marki Sesderma oparta jest aż na trzech formach retinolu,
zawartych w jednym produkcie. Dzięki temu uwalnianie ich w skórze następuje w różnym czasie i jest ciągłe (retinol), znacznie
przedłużone (retinyl), oraz gwarantuje natychmiastowe (retinaldehyd) i silne działanie przeciwstarzeniowe. Sprawia to, że retinol zawarty
w linii Reti Age nie powoduje podrażnień i jest bezpieczny dla skóry, co potwierdzają badania laboratoryjne . Dodatkowo, stosując Reti
Age, nie ma konieczności zmiany kremu na taki o większym stężeniu retinolu. Nanotechnologia, zastosowana w kremach i serum Reti
Age, pozwala na dotarcie składników czynnych do głębszych warstw skóry, a ich zamknięcie w pęcherzykach lipidowych ogranicza
skutki uboczne.

Składniki:

Wyciąg z miłorzębu japońskiego, hydrolizat protein ryżu, peptydy mimetyczne, retinol, retinaldehyd, retinyl kwas hialuronowy, czynnik
wzrostu TGF-β2, hydrolizat protein soi.

Sposób użycia:

Nałożyć niewielką ilość produktu na skórę wokół oczy i delikatnie wmasować w kierunku zewnętrznych kącików oczu.
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