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PHARMACERIS N C-CAPILIX Koncentrat z wit.C 30 ml
 

cena: 59,05 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała twarz

Działanie antyoksydacyjne, łagodzące, regenerujące,
wzmacniające

Opakowanie 30 ml

Postać koncentrat

Producent LAB.KOSM.DR IRENA ERIS SP.Z O.O.

Sposób aplikacji na skórę

Wskazania naczynka, przebarwienia, wiotkość skóry,
zaczerwienienie, zmarszczki

Opis produktu
 

Wskazania:
Koncentrat jest szczególnie zalecany dla skóry naczynkowej, podatnej na działanie wolnych rodników (stresu oksydacyjnego),
powstawanie mikropodrażnień i oznak szybszego procesu starzenia, pogłębiania się zmarszczek, utratę blasku i jędrności. Preparat C-
CAPILIX polecany jest również jako kuracja rewitalizująca dla skóry zmęczonej, szarej oraz z tendencją do powstawania przebarwień.

Działanie:
Zastosowanie w koncentracie specjalnej formy witaminy C pozwala na głębszą jej penetrację z jednoczesnym zwiększeniem potencjału
antyoksydacyjnego i wygładzającego. Stymuluje syntezę kolagenu, poprawiając elastyczność i jędrność, w efekcie korygując oznaki
starzenia się skóry.
Witamina C wzmacnia mechanizmy regeneracyjne skóry oraz sieć naczyń krwionośnych, zmniejszając tendencje do zaczerwienień i
nadreaktywności. Reguluje produkcję melaniny, zapobiegając powstawaniu przebarwień. Zawarta w koncentracie witamina E ułatwia
wchłanianie i przyswajalność witaminy C, optymalizując jej działanie. Koncentrat łagodzi i zmniejsza powstałe zaczerwienienia,
dodatkowo ujednolicając koloryt skóry i delikatnie ją rozjaśniając.

Sposób użycia:
Koncentrat stosować codziennie na dzień/noc na oczyszczoną i wilgotną skórę twarzy, szyi i dekoltu. Do zwilżenia skóry zastosować
tonik PURI- CAPILIQUE. Następnie wmasować koncentrat i nałożyć stosowany krem pielęgnacyjny. W przypadku skóry szarej i
przesuszonej preparat należy stosować przez minimum miesiąc.

BUTELKA Z PIPETĄ ZAPEWNIA WYGODNE I HIGIENICZNE STOSOWANIE.
CIEMNE SZKŁO BUTELKI ZABEZPIECZA TRWAŁOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH.

WYSOKA TOLERANCJA I SKUTECZNOŚĆ
PRZEBADANO DERMATOLOGICZNIE
90%- regeneruje i wygładza
93%- poprawia elastyczność skóry
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93%- zapewnia zdrowy wygląd
93%- przywraca komfort skórze
SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA W BADANIACH NA SKÓRZE NACZYNKOWEJ:
PREPARAT APTECZNY*
DERMATOLOGICZNA FORMUŁA OPRACOWANA DLA SKÓRY WRAŻLIWEJ

*Dostępny w aptekach.
Badania in vivo w Centrum Naukowo-Badawczym Dr Irena Eris po 4 tygodniach stosowania
Produkt stworzony przez naukowców z Centrum Naukowo-Badawczego Dr Irena Eris.
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