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ZIAJA MED NAWILŻAJĄCA Krem n/noc 50 ml
 

Cena: 14,57 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 ml

Postać -

Producent ZIAJA LTD. Z.P.L. SP. Z 0.0.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis

Krem redukujący zmarszczki na noc - przeznaczony do codziennej pielęgnacji skóry suchej i wrażliwej. Niweluje zmarszczki oraz łagodzi
podrażnienia naskórka.

Składniki/Ingredients
Aqua (Water), Hexyl Laurate, Canola Oil, Glycerin, Dicaprylyl Ether, Cyclopentasiloxane, Sorbitan Sesquioleate, Cetyl PEG/PPG-10/1
Dimethicone, Panthenol, Hydrolyzed Rice Protein, Magnesium Sulfate, Allantoin, Sodium Hyaluronate, Hydrogenated Castor Oil,
Diazolidinyl Urea, Sodium Benzoate, Citric Acid

Właściwości
Bogata emulsja regenerująca na bazie ekologicznych składników.
Przyczynia się do zredukowania głębokości zmarszczek.
Wzmacnia włókna kolagenowe.
Ujędrnia skórę oraz sprawia, że staje się gładka w dotyku.
Zapewnia regenerację naskórka.
Redukuje podrażnienia oraz zmniejsza tendencję skóry do nadwrażliwości.
Niweluje wolne rodniki.
Długotrwale nawilża głębsze warstwy skóry.
Uzupełnia niedobór naturalnych składników odżywczych.

Składniki aktywne:
•Alantoina - łagodzi podrażniony naskórek oraz zmiękcza i wygładza skórę. Ogranicza transepidermalną utratę wody dzięki czemu
intensywnie nawilża.
•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.
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•Kwas hialuronowy - wchodzi w skład skóry właściwej. Posiada właściwości silnie nawilżające.
•Olej canola - bogaty w witaminę E i fitosterole. Ma właściwości przeciwzapalne i łagodzące. Niweluje wolne rodniki, zapobiega
przeznaskórkowej utracie wody oraz długotrwale nawilża.
•D-panthenol - działa nawilżająco, uelastyczniająco i zmiękczająco. Łagodzi podrażnienia naskórka.

Przeznaczenie
Pielęgnacja skóry suchej i wrażliwej.
Dla osób dorosłych w wieku 20+.
Dla kobiet i mężczyzn.

Stosowanie
Krem redukujący zmarszczki na noc, Ziaja Med nanieść na skórę twarzy, szyi i dekoltu.
Następnie delikatnie wklepać.
W przypadku skóry bardzo suchej można stosować na dzień.

Uwagi
•Produkt testowany dermatologicznie i alergologicznie.
•Hypoalergiczny.
•Bez kompozycji zapachowej.
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