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ZIAJA MED KURACJA DERMATOLOGICZNA Z WITAMINĄ C
KREM REGENERUJĄCY NA NOC 50ml
 

Cena: 16,73 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 50 ml

Postać krem

Producent ZIAJA LTD. Z.P.L. SP. Z 0.0.

Opis produktu
 

ZIAJA MED KURACJA DERMATOLOGICZNA Z WITAMINĄ C KREM GŁĘBOKO REGENERUJĄCY NA NOC, 50 ML

**Wskazania:**

Krem głęboko regenerujący na noc, z witaminą C - przeznaczony do codziennej pielęgnacji skóry zwiotczałej, z widocznymi
zmarszczkami i przebarwieniami. Wygładza skórę oraz zapewnia jej dogłębną regenerację i nawilżenie.

Profilaktyka przedwczesnego starzenia się skóry.
Sugerowana pielęgnacja 30+.
Po zabiegach dermatologicznych i estetycznych.
Dla osób o obniżonej kondycji skóry, szarej, zmęczonej, z przebarwieniami i z widocznymi zmarszczkami.
Dla kobiet i mężczyzn, do stosowania na noc.

**Opis działania:**

Krem głęboko regenerujący na noc, z witaminą C, Ziaja Med

Formuła kremu oparta jest na biotechnologii enzymatycznego, stopniowego uwalniania witaminy C.
Zapewnia długotrwałe działanie i wysoką skuteczność dzięki synergicznemu połączeniu stabilnej witaminy C z kwasem hialuronowym i
hydroxyproliną.
Zapobiega starzeniu się skóry.
Aktywuje naturalny cykl nocnej regeneracji. 
Wzmacnia strukturę kolagenową.
Zmiękcza i wygładza naskórek.
Spłyca głębokie zmarszczki.
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Zapewnia optymalny poziom nawilżenia.
Delikatnie złuszcza martwe komórki naskórka oraz niweluje szary i matowy wygląd skóry.

Składniki aktywne:
Witamina C -  wspomaga syntezę kolagenu dzięki czemu opóźnia procesy starzenia się skóry. Niweluje niewielkie zmarszczki oraz
poprawia koloryt skóry. Dodatkowo wzmacnia naczynia krwionośne i stymuluje lepsze ukrwienie.
Kwas hialuronowy - posiada właściwości intensywnie nawilżające. Tworzy na powierzchni skóry film ochronny,
zapobiegając przeznaskórkowej utracie wody. 
D-panthenol - działa nawilżająco, uelastyczniająco i zmiękczająco. Łagodzi podrażnienia naskórka.
Hydroxyprolina - aminokwas, który jest prekursorem syntezy kolagenu III. Stymuluje proces lipolizy, wspomaga usuwanie toksyn oraz
delikatnie rozjaśnia naskórek.

**Sposób użycia:**

Krem głęboko regenerujący na noc z witaminą C, Ziaja Med nanieść na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu. Następnie delikatnie
wklepać.

Dla uzupełnienia pielęgnacji, rano najlepiej zastosować - krem ujędrniający, Ziaja oraz esencję rewitalizującą z witaminą C., Ziaja.

**Składniki:**

Aqua (Water), Butylene Glycol, Dicaprylate/Dicaprate, Isononyl Isononanoate, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Caprylic/Capric
Triglyceride, Ethylhexyl Stearate, Glycerin, Hydrogenated Coco-Glycerides, Cetearyl Alcohol, Dimethicone, Ceteareth-20, Methylsilanol
Hydroxyproline Aspartate, Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Isohexadecane, Polysorbate
80, Panthenol, Ascorbyl Glucoside, Sodium Hyaluronate, Sodium Polyacrylate, PEG-8, Tocopherol,Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid,
Citric Acid, Sodium Citrate, DMDM Hydantoin, Methylparaben, Ethylparaben, Partum (Fragrance), Potassium Hydroxide.

**Wielkość opakowania:**

50 ml

**Producent:**

ZIAJA 
Jesienna 9 
Gdańsk

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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