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Sesderma Daeses krem liftingujący 50 ml
Cena: 126,99 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Dostępny w aptece w 24h

Opakowanie

50 ml

Postać

Kremy

Producent

SESDERMA

Rodzaj rejestracji

Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Sesderma to innowacyjne, niezwykle skuteczne dermokosmetyki, wykorzystujące odkrycia światowej dermatologii. Sesderma
wprowadziła całą gamę produktów opartych na nanotechnologii. Departament badawczo-rozwojowy Sesdermy wynalazł technologię
produkcji liposomów służących nie tylko jako składniki aktywne, ale również jako nośniki innych substancji aktywnych zwiększające ich
skuteczność.
Sesderma Daeses krem liftingujący
Składniki
DMAE, kwas glikolowy
Charakterystyka
Linia Daeses zawiera rewolucyjny składnik, jakim jest DMAE (dimetyloaminoetanol) zamknięty w liposomach. Sprawia, że skóra
staje się bardziej jędrna, elastyczna i gładka. Powoduje wydzielanie acetylocholiny, co pobudza włókna mięśniowe twarzy.
Przyczynia się do utrzymania długotrwałego efektu liftingu. Stymuluje syntezę kolagenu, redukując zmarszczki i zwiększając
elastyczność skóry. Dla cery suchej.
Intensywnie wygładzający krem na dzień o działaniu przeciwzmarszczkowym. Kosmetyczny lifting twarzy i ciała, zwiększa
elastyczność i napięcie skóry. Łagodzi zwiotczenie spowodowane postępującym starzeniem, ekspozycją na słońce, utratą wagi
etc. Przeznaczony w szczególności dla suchej skóry dojrzałej, wymagającej poprawy nawilżenia i większej elastyczności. Ma
neutralne dla ludzkiej skóry pH 5.5. Zawiera DMAE 4% (dimetyloaminoetanol) naturalny składnik otrzymywany z łososia. DMAE
stymuluje fibroblasty do produkcji kolagenu i elastyny, głęboko odżywia skórę. Zwiększa wydzielanie acetylocholiny, pobudza
włókna mięśniowe. Przyczynia się do utrzymania długotrwałego efektu liftingu. Wygładza lwie zmarszczki i kurze łapki. Ma
działanie antyoksydacyjne, chroni macierz komórkową i naprawia szkody we włóknach kolagenowych wywołane przez wolne
rodniki. Kwas glikolowy pobudza syntezę kolagenu, wygładzając zmarszczki mimiczne. Usuwa martwe komórki, wygładza
powierzchnię skóry. Ma działanie nawilżające.
Stosowanie
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Nakładać delikatnie masując, aż do całkowitego wchłonięcia, rano i wieczorem.
Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem apteka@tanie-leczenie.pl.
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