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Dr Irena Eris CLINIC WAY 3, krem przeciwzmarszczkowy
odmładzanie fitohormonalne na noc, 50ml
 

Cena: 95,71 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 ml

Postać krem

Producent LAB.KOSM.DR IRENA ERIS SP.Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis

Dr Irena Eris CLINIC WAY 3, krem przeciwzmarszczkowy odmładzanie fitohormonalne na noc, 50ml

Starzenie się skóry jest naturalnym procesem wynikającym z upływu czasu i polegającym na zmniejszaniu biologicznej aktywności
komórek i spowolnieniu procesów odnowy. Kluczową rolę w tym procesie odgrywają fibroblasty – najważniejsze komórki skóry
właściwej, generujące kolagen, elastynę i kwas hialuronowy, którym skóra zawdzięcza swoje fizyczne i mechaniczne właściwości.

3 stopień starzenia się skóry – zmarszczki atroficzne

Konsekwencja tkankowych zmian zanikowych skóry, tzw. atrofii, pojawiających się w wyniku zaburzeń hormonalnych. Dochodzi do
spłaszczenia granicy skórno-naskórkowej i osłabienia dostarczania substancji odżywczych, co daje efekt szarej i zmęczonej skóry.
Komórki skóry właściwej są coraz mniej aktywne, maleje produkcja ilości włókien podporowych. Skóra jest cienka, wysuszona i szorstka,
traci swoją gęstość i zaczyna wiotczeć. Pojawiają się głębsze zmarszczki i fałdy.

Dermokrem przeciwzmarszczkowy 3 stopień na noc dla kobiet w wieku: 50+

ODMŁODZENIE FITOHORMONALNE 50+

Skutecznie walczy z procesami odpowiedzialnymi za powstawanie zmarszczek atroficznych i redukuje istniejące.

Składniki aktywne:

Fitohormon Complex - poprzez stymulację keranocytów, pobudza procesy regeneracyjne skóry, wzmacnia ochronny płaszcz
hydrolipidowy oraz naczynia krwionośne, dzięki czemu skóra staje się lepiej ukrwiona i odżywiona. Łączy przerwany na skutek niedoboru
hormonów, fizjologiczny łańcuch produkcji kolagenu i elastyny oraz utrzymuje w skórze optymalne stężenie kwasu hialuronowego
zapewniającego odpowiednie nawilżenie skóry, co zwiększa jej napięcie i elastyczność oraz poprawia koloryt. Zmarszczki stają się mniej
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widoczne, a skóra jest zrelaksowana i odprężona.

Rewolucyjny REAKTYWATOR ODNOWY SKÓRY FGF1 LMS z unikalną technologią LIPO-SPHERE –hamuje proces starzenia skóry
poprzez reaktywację właściwości regeneracyjnych i potencjału do samoodnowy na trzech poziomach skóry.

Aqua Calcis - farmakopealna woda wapienna, dzięki właściwościom antyseptycznym, kojącym i łagodzącym podrażnienia zapewnia
bezpieczną i komfortową pielęgnację skórze wrażliwej.
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