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DERMEDIC HYDRAIN 3 HIALURO Masło ultranaw.
 

Cena: 55,02 PLN

Opis słownikowy

Producent BIOGENED S.A.

Rodzaj rejestracji

Opis produktu
 

DERMEDIC HYDRAIN 3 Hialuro Masło ultranawadniające

Dermokosmetyk dla skóry wrażliwej z właściwościami silnie nawilżającymi, dzięki czemu skórze zostaje zapewniona natychmiastowa
ulga.

Redukuje odczucie ściągnięcia, przywracając prawidłowe funkcjonowanie bariery ochronnej naskórka.

Masło jest hypoalergiczne, przebadane klinicznie oraz zalecane do codziennego stosowania.

Wskazane jest do pielęgnacji całego ciała, w tym skóry wrażliwej, bardzo suchej, szorstkiej i łuszczącej się, potrzebującej dogłębnego i
długotrwałego nawilżenia.

Składniki aktywne:
 - kompleks Aqualare: (kwas hialuronowy + woda termalna + trehaloza) - to innowacyjne połączenie intensywnie nawilżającej betainy i
drobych, łatwo przenikających do skóry, połączonych krótkim łańcuchem cząsteczek nieusieciowanego kwasu hialuronowego, z gęstszą
postacią usieciowanego kwasu hialuronowego, który intensywnie rewitalizuje i pozostaje w skórze na dłużej oraz zapewnia właściwe
nawilżenie przez 48h.
 - gliceryna - ma silne właściwości nawilżające. Osłania i chroni skórę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Wnika w głąb skóry i
trzyma wilgoć, co zapobiega nadmiernej przeznaskórkowej utracie wody.
 - masło shea - chroni skórę przed wiatrem i promieniami słonecznymi. Jest naturalnym filtrem przeciwsłonecznym. Dzięki zawartej w
nim allantoinie przyspiesza gojenie się ran, podrażnień i stanów zapalnych. Jest używane do wygładzania blizn. Normalizuje
rogowacenie naskórka. Nadaje skórze delikatny, zdrowy wygląd.
 - masło kakaowe - poprawia koloryt skóry. Ma skuteczne właściwości ochronne przed promieniowaniem UVB.
 - olej migdałowy - nawilża, odżywia, łagodzi podrażnienia skórne, uelastycznia, a przy tym nie uczula. Jest bogaty w proteiny, sole
mineralne, witaminy z grupy B, a także A i E. Nadaje się do pielęgnacji każdego typu skóry, a szczególnie polecany jest dla skóry
wrażliwej, suchej i bardzo suchej. Przeciwdziała starzeniu się skóry.
 - witamina E - przeciwdziała zmianom starczym i degeneracyjnym skóry oraz chroni ją przed działaniem niekorzystnych czynników
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 środowiskowych.

Stosowanie: nanieś cienką warstwę masła DERMEDIC HYDRAIN 3 HIALURO, równomiernie rozprowadź na skórze. Pozostaw do
wchłonięcia.
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