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ZIAJA MED KURACJA PRZECIWZMARSZCZKOWA KREM NA
DZIEŃ SPF6 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 PRZECIWZMARSZCZKOWA KREM AKTYWNIE WYGŁADZAJĄCY NA DZIEŃ SPF 6, 50 ML

**Wskazania:**

Krem atywnie wygładzający na dzień SPF6 Ziaja Med to kosmetyk pielęgnacyjny przeznaczony zarówno dla kobiet jak i mężczyzn
powyżej 30. roku życia. Krem skutecznie zmniejsza widoczność zmarszczek, redukuje przebarwienia oraz wykazuje właściwości
pielęgnacyjne. Do stosowania na skórę twarzy.

**Opis działania:**

Ziaja Med Krem atywnie wygładzający na dzień SPF6 jest bogatą emulsją nawilżającą, która wykorzystuje ekologiczne surowce, bez
kompozycji zapachowej. Znajdujący się w kosmetyku ekstrakt z mandarynki japońskiej to cenne źródło tyraminy, która działa
wybielająco na skórę. Oligopeptydy, czyli mikro-kolagen, diagnozuje uszkodzenia na poziomie komórkowym i sygnalizuje rozpoczęcie
procesów odnowy tkankowej w skórze właściwej. Pobudza syntezę kolagenu III i IV, elastyny oraz polisacharydów
(glikozoaminoglikanów i kwasu hialuronowego). Dzięki niemu struktury białkowo - lipidowe skóry zostają wyraźnie wzmocnione, proces
starzenia zostaje zahamowany, a głębokie oraz powierzchniowe zmarszczki zostają skutecznie zredukowane. Prowitamina B5 wykazuje
działanie silnie nawilżające, zmiękczające i uelastyczniające naskórek. Dodatkowo, działa łagodząco na podrażnienia, koi i osłania
nadmiernie wrażliwą skórę oraz błony śluzowe. Olej canola jest bogaty w witaminę E oraz fitosterole. Dzięki temu posiada silne
właściwości łagodzące i przeciwzapalne. Obniża stres oksydacyjny oraz niszczące działanie wolnych rodników. Proteiny long-lifting, czyli
proteiny ze słodkich migdałów, umożliwiają tworzenie bariery ochronnej na skórze. Poprzez poprawę napięcia naskórka, dają widoczne
efekty liftingujące. Przeciwdziałają wiotczeniu skóry, wzmacniają jej strukturę i przyspieszają procesy regeneracji. Dodatkowo, nawilżają
naskórek oraz chronią przed transepidermalną utratą wody. Witamina A to składnik, który pobudza odnowę naskórka i poprawia jego
strukturę. Co więcej wygładza ona zmarszczki, przywraca skórze elastyczność i rozjaśnia przebarwienia. W kremie aktywnie
wygładzającym na dzień zastosowano również mineralne i organiczne filtry UVA/UVB, które tworzą na powierzchni skóry film ochronny,
który zabezpiecza przed szkodliwym działaniem promieni ultrafioletowych. Krem jest produktem hypoalergicznym.
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**Sposób użycia:**

Krem nanieś na oczyszczoną i osuszoną skórę twarzy, szyi i dekoltu, delikatnie wklep. Stosuj po porannej toalecie.

**Składniki:**

Aqua (Water), Hexyl Laurate, Isohexadecane, Octocrylene, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Seed Extract, Butyl
Methoxydibenzoylmethane, Canola Oil, Cyclopentasiloxane, Glycerin, Glyceryl Stearate Citrate, Hydrogenated Coco-Glycerides, PEG-12
Stearate, Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Isohexadecane, Polysorbate 80, Glyceryl Stearate, PEG-100
Stearate, Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol (nano), Propylene Glycol, Stearyl Alcohol, Panthenol, Hydrolyzed Rice
Protein, Citrus Unshiu Peel Extract, Tocopheryl Acetate, Retinyl Palmitate, Sodium Polyacrylate, Phenoxyethanol, Methylparaben,
Propylparaben, 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol, Diazolidinyl Urea

**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.

Zespół Vital-shop.pl

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

https://www.vital-shop.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

