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ZIAJA MED KURACJA LIPIDOWA KREM TŁUSTY Z FILTRAMI
UV 50ml
 

Cena: 18,16 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 50 ml

Postać krem

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

Opis produktu
 

ZIAJA MED KURACJA LIPIDOWA KREM TŁUSTY Z FILTRAMI UV OCHRONNO-REGENERUJĄCY, 50 ML

**Wskazania:**

Odżywcza emulsja lipidowa ukierunkowana na łagodzenie objawów skóry suchej takich jak: nadmierna wrażliwość, szorstkość, uczucie
ściągnięcia i brak elastyczności. Zawiera biomimetyczne lipidy - ceramidy o skutecznym działaniu ochronno-regenerującym. Krem
wzmacnia naturalną barierę lipidową skóry. Nawilża oraz zapobiega nadmiernej utracie wody. Łagodzi objawy suchości i wrażliwości
naskórka, zapewniając skórze wysoką wartość odżywczo-regenerującą. Chroni przed agresywnymi działaniem czynników zewnętrznych.

**Opis działania:**

Krem tłusty z filtrami UV, Ziaja Med

Odżywcza emulsja zawiera biomimetyczne lipidy - ceramidy, które wykazują działanie ochronno-regenerujące.
Łagodzi objawy takie jak: szorstkość, nadmierna wrażliwość, uczucie ściągnięcia czy brak elastyczności.
Wzmacnia barierę lipidową skóry.
Ogranicza przeznaskórkową utratę wody oraz zwiększa poziom nawilżenia skóry.
Odżywia i regeneruje naskórek.
Zabezpiecza przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. 

Składniki aktywne:
ß-karoten (subliten) - przeciwutleniacz, który zabezpiecza skórę przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Wspomaga proces
tworzenia się nowych naczyń krwionośnych oraz zapewnia cerze zdrowy i naturalny koloryt.
Cermidy 1,3,6II - Fitosfingozyna - Cholesterol - formuła, która tworzy system multi-lamelarny przypominający strukturą barierę lipidową
warstwy rogowej naskórka przez co wykazuje wysoką biodostępność. Uzupełnia braki lipidów w cemencie międzykomórkowym oraz

Plik wygenerowano: 26-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.vital-shop.pl
https://www.vital-shop.pl/ziaja-med-kuracja-lipidowa-krem-tlusty-z-filtrami-uv-50ml.html
https://www.vital-shop.pl/ziaja-med-kuracja-lipidowa-krem-tlusty-z-filtrami-uv-50ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Vital Bis Sp. z o.o.

Staropijarska 8b, Łuków
606181730

 

zapobiega przeznaskórkowej utracie wody.
Skwalan - wykazuje biozgodność ze skórą. Wzmacnia jej naturalną barierę oraz zmiękcza i uelastycznia naskórek.
NNKT - wzmacniają płaszcz wodno-lipidowy skóry oraz tworzą delikatny film ochronny. Posiadają właściwości zmiękczające,
nawilżające i natłuszczające. Zabezpieczają skórę przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.
D-panthenol - działa nawilżająco, uelastyczniająco i zmiękczająco. Łagodzi podrażnienia naskórka.

**Sposób użycia:**

Krem tłusty z filtrami UV, Ziaja Med nanieść na skórę twarzy. Następnie delikatnie wklepać.

**Składniki:**

Aqua (Water), Cetearyl Ethylhexanoate, Butylene Glycol Dicaprylate/Dicaprate, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Diisostearoyl
Polyglyceryl-3 Dimer Dilinoleate, Glycerin, Octocrylene, Paraffinum Liquidum (Mineral Oil), Calendula Officinalis Flower Extract, Butyl
Methoxydibenzoylmethane, Panthenol, Lanolin Alcohol, Ceramide 3, Ceramide 6 II, Ceramide 1, Phytosphingosine, Cholesterol, Sodium
Lauroyl Lactylate, Carbomer, Xanthan Gum, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Gossypium Herbaceum (Cotton) Seed Oil, Squalane,
Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Magnesium Sulfate, Cera Alba (Beeswax), Hydrogenated Castor Oil, Sodium Benzoate,
2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol.

**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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