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Regenerum, serum regeneracyjne do twarzy, 50 ml
 

Cena: 33,49 zł

Opis słownikowy

Producent Aflofarm

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis Regenerum, serum regeneracyjne do twarzy, 50 ml

Opis

Regenerum

Serum regeneracyjne do twarzy.

Skład według INCI

Aqua, Synthetic Wax, Coco-Caprylate, Glycerin, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylihexyl Triazone, Methyl Methacrylate
Crosspolymer, Octocrylene, Homosalate, Cetearyl Olivate, Cetearyl Alcohol, Cetyl Palmitate, Sodium Polyacryloyldimethyl Taurate,
Phenoxyethanol, Butylene Glycol, Sorbitan Palmitate, Hydrogenated Polydecene, Aluminum Starch Octenylsuccinate, Glycine Soja Seed
Extract, Sorbitan Oleate, Carbomer, Polysorbate-20, Palmitoyl Oligopeptide, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Alcohol, Onopordum Acanthium
Rower/Leaf/ Stem/Extract, Mica, Polymethyl Methacrylate, Trideceth-10, Tocopherol, Xanthan Gum, Ethythexylglycerin, Potassium
Sorbate, Sodium Benzoate, Parfum, CI 77891.

Właściwości

Regenerum regeneracyjne serum do twarzy to innowacyjny produkt o szerokim spectrum działania, który silnie odbudowuje, nawilża
i odżywia skórę, jednocześnie widocznie ją wygładzając.

transparentna struktura działająca jak kompres przyspiesza regenerację komórek
natychmiast wygładza powierzchnie cery, optycznie poprawiając jej wygląd
intensywnie nawilża i odżywia nawet bardzo suchą skórę
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zmniejsza widoczność porów i linii mimicznych
likwiduje oznaki zmęczenia
wyrównuje koloryt
matuje skórę
redukuje zmarszczki
zwiększa napięcie i jędrność skóry
chroni skórę przed słońcem i fotostarzeniem (SPF 15)

Składniki:

Peptydy matrykinowe

Przyspieszają odnowę komórek skóry i przywracają jej zdolności regeneracyjne. Matrykiny pobudzają produkcję kolagenu, fibronektyny
i kwasu hialuronowego, zapewniając zmniejszenie powierzchni i głębokości zmarszczek.

Ekstrakt z nasion soi

Intensywnie odżywia i wygładza skórę oraz działa przeciwstarzeniowo. Posiada silne właściwości nawilżające, przeciwutleniające
i przeciwrodnikowe. Ponadto izoflawony sojowe (fitoestrogeny) poprawiają jędrność skóry, a także redukują wydzielanie sebum.

Przeznaczenie

Regenerum regeneracyjne serum do twarzy przeznaczone jest do każdego rodzaju cery, nawet dla cery bardzo przesuszonej
i odwodnionej, wymagającej regeneracji.

Może być stosowane zarówno jako kuracja, jak i do codziennej pielęgnacji zamiast kremu i/ lub jako baza pod makijaż.
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