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BIELENDA PROFESSIONAL
SUPREMELAB ENERGY BOOST
5% OLEJOWE TETRA-VIT C
SERUM 15 ML
Cena

56,99 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

137756

Kod producenta

5902169046774

Kod EAN

5902169046774

Producent

Bielenda Supremelab

Opis produktu
BIELENDA PROFESSIONAL SUPREMELAB ENERGY BOOST 5% OLEJOWE TETRA-VIT C SERUM 15 ML

Serum olejowe do twarzy z witaminą C i bakuchiolem to - zastrzyk energii. Skoncentrowany kosmetyk o szerokim spektrum
działania – rozjaśnia, ujednolica koloryt skóry, pomaga w walce z przebarwieniami i niedoskonałościami. Rewitalizuje,
regeneruje, wpływa na zmniejszenie oznak starzenia, zapewnia skórze dawkę odżywienia, ma silne właściwości
antyoksydacyjne. Ma formułę suchego olejku, wystarczy bardzo niewielka ilość (jedynie kilka kropel), by zapewnić jego
efektywne działanie. Nie pozostawia na skórze tłustej, nieprzyjemnej warstwy.
W jego bazie znajduje się m.in. olej jojoba czy laurynian izoamylu (emolient otrzymywany z nasion pszenicy i oleju
kokosowego).
Przeznaczenie: Przebarwienia, oznaki starzenia, brak witalności skóry.
Składniki aktywne: Tetra Vit-C, Bakuchiol, Olej Jojoba, Olej Tamanu

5% TETRA-VIT C (Ascorbyl Tetraisopalmitate) – rozjaśnia, wspomaga redukcję przebarwień, ujednolica koloryt
skóry. Przeciwdziała utlenianiu się sebum co wpływa pozytywnie na cery zanieczyszczone, z niedoskonałościami.
Chroni przed wolnymi rodnikami, ma właściwości przeciwzmarszczkowe.
0,5% BAKUCHIOL – pomaga w redukcji niedoskonałości i zmarszczek, wygładza, reguluje wydzielanie sebum. W
formule serum jego funkcją jest wzmocnienie przeciwzmarszczkowego i seboregulującego potencjału produktu.
Działanie: Tetraizolpalmitynian askorbylu – olejowa forma Witaminy C
Olejowa forma witaminy C – a konkretnie lipofilowy prekursor witaminy C. W skórze w łatwy sposób ulega
przekształceniu w biologicznie czynną wolną witaminę C.
Dzięki powinowactwie do lipidów skóry, forma ta jest doskonale absorbowana przez skórę – penetruje głębsze warstwy
naskórka.
Jest to forma niezwykle skuteczna, trwała i stabilna. Nie wywołuje także podrażnień nawet w wyższych stężeniach –
jest doskonałym rozwiązaniem dla osób nietolerujących witaminy C w formach kwasowych (kwas askorbinowy,
etylowany kwas askorbinowy).
Tetraizopalmitynian askorbylu jest obecnie najdroższą formą witaminy C na rynku.

wygenerowano w programie shopGold

Efekty stosowania pojawiają się już w niskich stężeniach, od 1% do 3%.
Ma silne działanie rozjaśniające skórę, redukuje przebarwienia. Hamuje działanie tyrozynazy i melanogenezę.
Przeciwdziała utlenianiu się sebum, co skutkuje jej przeciwtrądzikowymi właściwościami.
Redukuje wywołane przez promieniowanie UV uszkodzenia komórek.
Ma działanie przeciwstarzeniowe.
Stymuluje syntezę kolagenu, aktywuje namnażanie fibroblastów i zapobiega ich uszkodzeniom
Zapobiega peroksydacji lipidów (jeden z markerów stresu oksydacyjnego), przez co wpływa także na zapobieganie
oznakom starzenia – jest silnym antyoksydantem.
Stosowanie: Nałóż niewielką ilość na oczyszczoną skórę. Używaj solo lub pod krem. Stosuj na noc.
INCI: Caprylic/Capric Triglyceride, Isoamyl Laurate, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Ascorbyl Tetraisopalmitate,
Tripelargonin, Calophyllum Inophyllum Seed Oil, Bakuchiol, Tocopherol, Beta-Sitosterol, Squalene, Ascorbyl Palmitate, Glycine
Soja (Soybean) Oil.
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