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ZIAJA MED KURACJA PRZECIWZMARSZCZKOWA KREM NA
NOC 50ml
 

Cena: 7,28 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 REDUKUJĄCY PRZEBARWIENIA NA NOC, 50 ML

**Wskazania:**

Krem redukujący przebarwienia na noc - przeznaczony do codziennej pielęgnacji skóry z oznakami starzenia. Redukuje głębokość
zmarszczek oraz niweluje przebarwienia.

**Opis działania:**

Krem redukujący przebarwienia na noc, Ziaja Med

Bogata emulsja regenerująca na bazie ekologicznych składników.
Rozjaśnia przebarwienia.
Zmniejsza nierównomierną pigmentację.
Reguluje proces melanogenezy. 
Przyczynia się do zredukowania głębokości zmarszczek. 
Poprawia jędrność skóry oraz sprawia, że staje się gładka w dotyku.
Wzmacnia włókna kolagenu I, II, IV oraz elastyny. 
Dogłębnie nawilża oraz zapobiega przeznaskórkowej utracie wody.
Uzupełnia niedobór naturalnych substancji odżywczych. 
Zapewnia regenerację naskórka oraz łagodzi podrażnienia.

Składniki aktywne:
Olej canola - bogaty w witaminę E i fitosterole. Ma właściwości przeciwzapalne i łagodzące. Niweluje wolne rodniki, zapobiega
transepidermalnej utracie wody oraz długotrwale nawilża.
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Ekstrakt z mandarynki japońskiej - zawiera tyraminę, składnik o działaniu rozjaśniającym skórę. Jest inhibitorem tyrozynazy dzięki
czemu ogranicza aktywność barwnika skóry - melaniny. 
Oligopeptydy (mikro-kolagen) - stymulują syntezę kolagenu, elastyny i polisachaydów. Wzmacniają struktury białkowo-lipidowe skóry.
Zapobiegają wiotczeniu naskórka oraz poprawiają jego napięcie. Opóźniają proces starzenia skóry oraz niwelują powierzchniowe oraz
głębokie zmarszczki.
D-panthenol - działa nawilżająco, uelastyczniająco i zmiękczająco. Łagodzi podrażnienia naskórka.
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.

**Sposób użycia:**

Krem redukujący przebarwienia na noc, Ziaja Med nanieść na skórę twarzy, szyi i dekoltu. Następnie delikatnie wklepać.

**Składniki:**

Aqua (Water), Cetearyl Ethylhexanoate, Hexyl Laurate, Glycerin, Canola Oil, Citrus Unshiu Peel Extract,Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone,
Cyclopentasiloxane, Hydrogenated Coco-Glycerides, Sorbitan Sesquioleate, Panthenol, Hydrolyzed Rice Protein, Magnesium Sulfate,
Propylene Glycol, Ascorbyl Palmitate, Lecithin, Ascorbic Acid, Hydrogenated Castor Oil, Cera Alba (Beeswax), Diazolidinyl Urea, Sodium
Benzoate, Citric Acid

**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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