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Krem brzozowy z betuliną wyciąg z kory brzozy, wosk
pszczeli, olej z pestek
winogron - SYLVECO
Cena

36,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

SYL25

Producent

SYLVECO

Opis produktu
Hypoalergiczny krem brzozowy z betuliną powstał na bazie wyłącznie naturalnych składników. Jest przeznaczony do codziennej pielęgnacji każdego rodzaju skóry, przede wszystkim wrażliwej i
skłonnej do uczuleń. Zawiera betulinę i kwas betulinowy, uzyskiwane z kory brzozy – które mają właściwości łagodzące i regenerujące w przypadku podrażnień, stanów zapalnych i uszkodzeń
tkanki skórnej. Krem brzozowy nie zawiera konserwantów, co sprawia, że w naturalny sposób odbudowuje warstwę ochronną skóry, odżywia ją i przywraca równowagę.
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.
Wosk pszczeli - uelastycznia, wygładza i zmiękcza skórę, wykazuje działanie bakteriobójcze, doskonale natłuszcza, stanowi barierę ochronną i zapobiega wysuszaniu skóry.
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.
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, Betulin, Sodium Stearate, Citric Acid
Pojemność: 50ml
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