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BIELENDA PROFESSIONAL
SERUM Z KAWIOREM 30ML
Cena

33,15 zł

Cena poprzednia

39,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

Numer katalogowy

5904879006123

Kod producenta

137043

Kod EAN

5904879006123

Producent

Bielenda Professional

Opis produktu
Bielenda Professional Serum z kawiorem 30ml

Serum do twarzy z kawiorem - przeznaczone do skóry o obniżonej jędrności. Wygładza, ujędrnia i zmniejsza zmarszczki.
To bardzo ekskluzywny kosmetyk polecany do profesjonalnej pielęgnacji każdego rodzaju cery. Jednak dzięki swoim unikalnym
właściwościom, szczególnie dobrze sprawdzi się w przypadku cery o obniżonej jędrności, przesuszonej, szorstkiej a także
wymagającej gruntownego oczyszczenia. Swoje skuteczne działanie zawdzięcza przede wszystkim unikalnej mieszance
składników takich jak: kawior morski, Centella Asiatica oraz specjalny kompleks łagodząco - nawilżający. To właśnie te
składniki powodują, że z kawiorem znacznie zmniejszy szorstkość Twojej skóry dzięki czemu skóra stanie się jedwabiście
gładka i przyjemna w dotyku. Dodatkowo, serum posiada także inne właściwości, bowiem skutecznie ujędrnia i napina skórę.
Wykazuje również wyjątkowo mocne działanie liftingujące dzięki czemu wyraźnie zmniejsza widoczność i głębokość
zmarszczek. Znacznie poprawia również koloryt skory i przyczynia się do polepszenia ogólnej kondycji skóry. Po jego
zastosowaniu zauważalnie poprawia się stan skóry, zmarszczki są mniej widoczne i skóra jest wygładzona.
Składniki aktywne:
Kawior- wykorzystywany w kosmetyce wykazuje działanie silnie nawilżające, a dzięki zwartości cennych pierwiastków,
protein, czy aminokwasów oraz nienasyconych kwasów tłuszczowych, poprawia funkcjonowanie chorej skóry
Centella Asiatica (CICA)- stymuluje i przyśpiesza odnowę komórkową oraz przeciwdziała uszkodzeniom tkanek,
przyśpieszając syntezę kolagenu i elastyny. Wpływa również na syntezę kwasu hialuronowego, który odpowiada za
prawidłowe nawilżenie skóry, przyczyniając się do zwiększenia zawartości wody w skórze.
Bio-Peptydy- to bioaktywne aminokwasy, które tworzą ochronny płaszcz hydrolipidowy naskórka i odgrywają bardzo ważną
rolę w procesie wzrostu komórek skóry, aktywując je do produkcji białek podporowych tj. kolagen. Są zatem bardzo skuteczne
w walce o młody wygląd, a ich działanie porównywane jest do botoksu
Działanie:
Niweluje szorstkość naskórka, dzięki temu skóra staje się jedwabiście gładka.
Ujędrnia i poprawia owal twarzy.
Posiada właściwości liftingujące, przez co zmniejsza widoczność i głębokość zmarszczek.
Poprawia koloryt i ogólną kondycję skóry.
Sposób użycia: na oczyszczoną skórę nałożyć serum, następnie wklepać lub wmasować i zastosować krem dobrany do
potrzeb skóry. Można stosować na dzień i na noc jak i równiez do zabiegu.
Serum można wprowadzać ultradźwiękami (sonoforeza) i jonoforezą (biegun +)

Składniki/ingredients: Aqua (Water), Propylene Glycol, Centella Asiatica Extract, Caviar Extract, Glyceryl
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Polymethacrylate, Rahnella /Soy Protein Ferment, Glycerin, Palmitoyl Oligopeptide, PEG-8, Caesalpinia Spinosa
Oligosacchrides, Caesalpinia Spinosa Gum, Cyclopentasiloxane, Dimethiconol, Cyclomethicone, Ethoxydiglycol, Sodium
Hyaluronate, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Polysorbate 20, Trietnanolamine, Disodium EDTA, Diazolidinyl
Urea, Methylparaben, Propylparaben, Parfum (Fragrance), Benzyl Salicylate, Citronellol, Hexyl Cinnamal, Hydroxycitronellal.

Pojemność: 30 ml.
Produkt do użytku profesjonalnego
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