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Alkemie Trend Alert Harmony Zone biomimietyczny booster
dla cery wrażliwej i naczynkowej 30 ml
Cena: 99,00 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Dostępny w aptece w 24h

Opakowanie

30 ml

Postać

Kremy

Producent

ALKEMIE GROUP SP.Z O.O.

Rodzaj rejestracji

Kosmetyk

Opis produktu
Wstęp
Linia HARMONY ZONE to zestawienie wyjątkowo skutecznych składników dla cery wymagającej natychmiastowego wyciszenia
i zarazem długofalowo wzmacniających cerę nadwrażliwą, naczyniową i pobudzoną. Wybraliśmy surowce naturalne, bezpieczne
i przyjazne dla skóry, o podpartej rzetelnymi badaniami efektywności. Działają one u podstaw jej złożonej biochemii i
neurologicznej aktywności. Zapewniają długotrwały komfort, właściwe nawodnienie i upragnione ukojenie.
Składniki
Aqua, Actinidia Chinensis Fruit Extract, Isoamyl Cocoate, Glycerin, C12-16 Alcohols, Tripelargonin, Saccharide Isomerate, Propanediol,
Butyrospermum Parkii Butter, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Palmitic Acid, Lecithin, Hydrolyzed Glycosaminoglycans, Glyceryl
Stearate Citrate, Salvia Hispanica (Chia) Seed Oil, Citronellyl Methylcrotonate, Argania Spinosa Kernel Oil, Helianthus Annuus (Sunflower)
Seed Oil, Xanthan Gum, Sodium Phytate, Chondrus Crispus (Carrageenan) Extract, Carrageenan, Girgatina Stellata Extract, Capitata
Leaf/Stem Extract, Helichrysum Italicum Extract, Hyaluronic Acid, Tocopherol, Citric Acid, Sodium Citrate, Benzyl Alcohol, Sodium
Benzoate, Dehydroacetic Acid, Potassium Sorbate, Parfum.
Charakterystyka
Neuro silencer to wysoce skoncentrowany, booster składników o działaniu wyciszającym. Stworzony jako natychmiastowy
ratunek i ukojenie dla cery nadwrażliwej, podrażnionej, przesuszonej i zaczerwienionej.
Zawiera zestawienie najwyższej jakości naturalnych składników o działaniu kojącym, wyciszającym, wzmacniającym i
nawilżającym.
Przyjazna dla skóry formuła łatwo wchłaniającej się hydro-emulsji, zapewnia wysoką biodostępność substancji
aktywnych i działa jak swoisty „magnes wilgoci”.
Użyty w wysokim stężeniu SensAmone P5 to innowacyjny, bardzo aktywny neuropeptyd, zainspirowany jadem
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anemonu morskiego (ukwiału Heteractis crispa). Badania wykazały, że opracowany biotechnologicznie i umieszczony w
sferycznych nośnikach na bazie masła shea SensAmone P5, wykazuje aż o 80 % większą aktywność niż jego morski
pierwowzór. Ten niezwykły neuropeptyd dosłownie blokuje receptory bólu w skórze (TRPV1), odpowiedzialne za
odczucie dyskomfortu i nadmierną jej reaktywność. Redukuje objawy cery wrażliwej i podrażnionej, takie jak
zaczerwienienie, pieczenie, uczucie swędzenia, suchość. Natychmiastowo uspokaja nadwrażliwą skórę oraz
długofalowo minimalizuje jej reakcje na stres i bodźce środowiskowe (ciepło, promieniowanie UV, zanieczyszczone
powietrze).
Innowacyjny kompleks osmolitów i aminokwasów Genencare OSMS PRO, wspomaga naturalne mechanizmy ochrony
skóry w walce z negatywnym oddziaływaniem zanieczyszczonego środowiska. Usprawnia wewnętrzny proces
detoksykacji, zmniejsza utlenianie lipidów naskórka oraz uszkodzenia DNA komórek, wywołane promieniami UV i
wolnymi rodnikami.
Booster zawiera dwa rodzaje kwasu hialuronowego – wysoko i niskocząsteczkowy. Stosowane razem wykazują
działanie wielokrotnie mocniejsze od standardowego kwasu hialuronowego. Forma niskocząsteczkowa wnika głęboko
do skóry i nawadnia ją od środka. Wspomaga utrzymanie właściwej kondycji macierzy zewnątrzkomórkowej, kolagenu i
elastyny. Sprzyja poprawie jędrności skóry i redukcji zmarszczek. Usprawnia także transport substancji aktywnych w
głąb skóry. Kwas wysokocząsteczkowy tworzy na skórze nawilżający film ochronny, dzięki czemu zapobiega TEWL
(transepidermalnej ucieczce wody ze skóry) oraz wspomaga jej obronę przed wolnymi rodnikami i podrażnieniami.
CytoFruit® Water Green Mandarin - aktywny biologicznie, organiczny sok z zielonej mandarynki działa łagodząco,
relaksująco i antystresowo. Uzupełnia skład boostera o sporą dawkę flawonoidów, mikroelementów i witamin. Specjalna,
wieloetapowa i zrównoważona technologia pozyskiwania, gwarantuje zachowanie 100 % walorów biologicznych soku i
maksymalną jego przyswajalność.
Najwyższej jakości olej arganowy ujędrnia, nawilża i wygładza skórę. Działa silnie odmładzająco i antyoksydacyjnie.
Wraz z naturalną witaminą E łagodzi podrażnienia, przyspiesza odnowę i regenerację naskórka.
PRODUKT OPRACOWANY BEZ:
Parabenów (methyl, propyl itd.) (SLS), (SLES)
Parafiny/oleju mineralnego/wazeliny
Donorów formaldehydu
Silikonów
Chemicznych filtrów UV
Ftalanów, (PEG)
Metyloizotiazolinu
Stosowanie
Niewielką ilość kosmetyku nanieś na oczyszczoną twarz, szyję i dekolt (nie musisz omijać okolicy oczu). Wmasuj i wklep delikatnie do
wchłonięcia. Stosuj samodzielnie lub z wybranym kremem/eliksirem Alkemie (najlepiej na noc).
Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem apteka@tanie-leczenie.pl.
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