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Krem brzozowo-rokitnikowy z
betuliną - olej jojoba, olej z
pestek winogron, olej
rokitnika - SYLVECO
Cena

40,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

SYL26

Producent

SYLVECO

Opis produktu
Hypoalergiczny krem brzozowo-rokitnikowy z betuliną nie zawiera konserwantów ani kompozycji zapachowych, dzięki czemu jest szczególnie
polecany dla skóry wrażliwej i skłonnej do uczuleń. Główne substancje aktywne –betulina i kwas betulinowy, uzyskiwane z kory brzozy –
łagodzą i regenerują skórę. Krem został wzbogacony olejem z rokitnika, zawierającym przeciwutleniacze: witaminę C i karotenoidy, które mają
właściwości odżywcze, gojące i ochronne – wspomagają naturalną odnowę komórek.
SKŁADNIKI AKTYWNE:
Wyciąg z kory brzozy (betulina) – posiada działanie antyoksydacyjne - chroni komórki i tkanki przed tzw. stresem oksydacyjnym, który prowadzi do uszkodzenia składników komórek . Reguluje
proces syntezy kolageny i elastyny, chroniąc skórę przed utratą sprężystości. Stosowana w atopowym zapaleniu skóry oraz łuszczycy zmniejsza zmiany skórne, obrzęki oraz objawy świądu.
Olej jojoba - zawiera witaminy A, E i F, a także skwalen i fitosterole. Działa zmiękczająco, uelastycznia i chroni zewnętrzną warstwę skóry przed szkodliwym działaniem czynników
atmosferycznych. Opóźnia procesy rogowacenia, przeciwdziała powstawaniu zaskórników, a także zmniejsza wydzielanie sebum, dlatego jest szczególnie polecany do cery trądzikowej.
Przyspiesza regenerację skóry i spowalnia procesy starzenia.
Olej z pestek winogron - otrzymywany jest z nasion winorośli właściwej. Posiada bardzo wysoki poziom nienasyconych kwasów tłuszczowych (powyżej 90%), jest bogatym źródłem witaminy E,
zwanej witaminą młodości. Olej ten jest całkowicie przyjmowany i wchłaniany przez skórę, nie pozostawia nieprzyjemnie tłustej powierzchni. Wykazuje działanie przeciwrodnikowe, hamuje
procesy starzenia skóry, ma właściwości kojące i łagodzące, przyspiesza regenerację naskórka i rozświetla cerę. W uwagi na to, że jego skład przypomina strukturę lipidową skóry, wzmacnia jej
naturalną barierę ochronną.
Olej rokitnika– zawiera ponad 190 substancji bioaktywnych. W śród nich znajdują się antyoksydanty, flawnoidy, nienasycone kwasy tłuszczowe, aminokwasy, mikroelementy (żelazo, fosfor,
mangan, bor, wapń, krzem, potas) oraz bogactwo witamin (A, C, D, E, K, P, z grupy B). Ma działanie silnie regenerujące, wzmacnia naczynia krwionośne, wyrównuje koloryt skóry. Doskonale
sprawdza się w pielęgnacji skóry suchej, wrażliwej.
SPOSÓB UŻYCIA: Niewielką ilość kremu nanieść na oczyszczoną skórę twarzy. Pozostawić do wchłonięcia. Dla najlepszego efektu stosować codziennie rano i wieczorem.
SKŁADNIKI/INCI: Aqua, Glycine Soja (Soybean) Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Cera Flava, Vitis Vinifera Seed Oil, Hippophae Rhamnoides Oil, Betulin, Sodium Stearate, Citric
Acid.
Pojemność: 50ml
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