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PHARMACERIS W ACIPEEL 3X DEPIGMENTACYJNE SERUM
NA PRZEBARWIENIA NA NOC, 30 ml
 

cena: 51,99 PLN

Opis słownikowy

Marka Pharmaceris

Postać serum

Producent DR IRENA ERIS

Rodzaj rejestracji dermokosmetyk

Zastosowanie pielęgnacja skóry z przebarwieniami

Opis produktu
 

Skoncentrowana receptura serum oparta na unikalnej kompozycji 3 kwasów i biologicznie aktywnej witaminy C oddziałuje
trzypoziomowo na proces melanogenezy, hamując powstawanie, redukując i rozjaśniając istniejące przebarwienia. Kwas migdałowy,
wnikając w głąb skóry, hamuje aktywność tyrozynazy, co zmniejsza produkcję melaniny i ujednolica jej naturalne rozmieszczanie w
naskórku. Kwas salicylowy zmniejsza widoczność zmian barwnikowych, poprzez złuszczenie martwej warstwy rogowej naskórka. Kwas
cytrynowy zapewnia efekt depigmentacyjny, rozjaśniając powierzchnię skóry oraz wyrównując jej nierówny koloryt. Serum nie odbarwia
zdrowej skóry. W trakcie stosowania może wystąpić przejściowe zaczerwienienie się naskórka, które jest naturalną reakcją skóry.
Produkt przebadany dermatologicznie. Odpowiedni również dla skóry wrażliwej.

PHARMACERIS W ACIPEEL 3X DEPIGMENTACYJNE SERUM - wskazania:

Do kuracji wybielającej na noc dla skóry z przebarwieniami i nierównym kolorytem

PHARMACERIS W ACIPEEL 3X DEPIGMENTACYJNE SERUM - sposób użycia:

Stosować codziennie na noc na przebarwione obszary skóry. Na oczyszczoną skórę twarzy nałożyć serum, omijając okolice oczu i ust.

PHARMACERIS W ACIPEEL 3X DEPIGMENTACYJNE SERUM - główne składniki:

Witamina E jako aktywny antyutleniacz chroni włókna kolagenowe przed degradacją, zabezpieczając skórę przed efektami
przedwczesnego starzenia.
Witamina C uszczelnia i uelastycznia naczynia włosowate. Stymuluje produkcję kolagenu i chroni przed działaniem wolnych
rodników, zabezpieczając skórę przed przedwczesnym starzeniem.
Kwas salicylowy działa keratolitycznie (delikatnie złuszcza naskórek), wygładza skórę.
Witamina PP wpływa na przemianę wodą w skórze, na proces utleniania, rozszerza naczynia krwionosne. Ma działanie
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światłoodczulające. Stosowana jest przy leczeniu fotodermatoz, rumienia słonecznego, tradzika różowatego, nerwic
naczyniowych.
Kwas migdałowy aromatyczny hydroksykwas uzyskiwany jest z gorzkich migdałów poprzez hydrolizę wyciągu. Może być też
otrzymywany syntetycznie. Struktura Chemiczna kwasu migdałowego podobna jest do struktury stosowanych i znanych
antybiotyków. Jest substancją nietoksyczną. Ma znaczące działanie kosmetyczne oraz udokumentowane działanie
antybakteryjne. Jego antybakteryjne i odbarwiające działanie już od lat wykorzystywane w medycynie w leczeniu takich
problemów skórnych jak: trądzik, fotoaging czy nieregularne przebarwienia. Działa złuszczająco i regenerująco.
Kwas linolowy wysoko nienasycony kwas tłuszczowy, niezbędny do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Pełni
ważną rolę w gospodarce lipidowej wierzchnich warstw skóry i produkcji sebum. Jego obecność wpływa na hamowanie utraty
wody z powierzchni skóry.
Aloes surowiec roślinny o znanych od lat właściwościach nawilżających, zawiera bowiem liczne mukopolisacharydy, które są
składnikami NMF. Ponadto łagodzi stany zapalne i wspomaga procesy regeneracji skóry.
Kwas askorbinowy uszczelnia i uelastycznia naczynia włosowate. Stymuluje produkcję kolagenu i chroni przed działaniem
wolnych rodników, zabezpieczając skórę przed przedwczesnym starzeniem.

PHARMACERIS W ACIPEEL 3X DEPIGMENTACYJNE SERUM - skład:

Aqua (Water), Isononyl Isononanoate, Glycerin, Propylene Glycol, Tromethamine, Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate
Copolymer, Mandelic Acid, Isohexadecane, Polyacrylamide, Citric Acid, Salicylic Acid, Niacinamide, Ascorbyl Tetraisopalmitate, C13-14
Isoparaffin, Aluminum Starch Octenylsuccinate, Polysorbate 80, Laureth-7, Dextrin, Polydextrose, Sorbitan Oleate, Amylopectin,
Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Parfum (Fragrance)
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