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PHARMACERIS V VITI-MELO NIGHT Repigmentacyjny krem
zmniejszający obszar plam bielaczych na noc 40 ml
 

cena: 77,75 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała skóra, twarz

Działanie antyoksydacyjne, natłuszczające,
nawilżające, odżywcze, przeciwzapalne,
regenerujące

Opakowanie 40 ml

Postać krem

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

Sposób aplikacji na skórę

Wskazania bielactwo

Opis produktu
 

Wskazania:
Krem polecany dla dorosłych i dzieci (od 5 r.ż.) na noc, dla skóry z problemem bielactwa i zmianami depigmentacyjnymi, w celu
wyrównania kolorytu skóry. Lepszy efekt repigmentacji zapewnia terapia w połączeniu z lampą NB-UVB.

Działanie:
Unikalny kompleks kwasu rozmarynowego i tioproliny, posiadający patent w zakresie ochrony przed wolnymi rodnikami, globalnie
wpływa na komórki skóry z problemem bielactwa. Wykazuje działanie przeciwzapalne na IL-6 (zgł. patentowe) i zabezpiecza
mitochondria przed uszkodzeniami oksydacyjnymi. Działanie substancji czynnych ukierunkowane jest na ochronę produkcji barwnika i
asekurację przed jego zanikiem. Naryngenina zaangażowana w wyciszanie genów uaktywniających bielactwo (Bmal1, Per1) i aktywację
mitochondriów, w połączeniu z VDR, pobudzającym receptor wit. D, sprzyja repigmentacji skóry. Krem działa naprawczo (RPF 4,2x1021
= czynnik ochrony antyoksydacyjnej) i zmniejsza obszar plam bielaczych, hamując ich poszerzanie się i tworzenie nowych zmian.
Czynnik MelPigment, wpływa na zmniejszenie różnic kolorystycznych, sukcesywnie zabarwiając skórę i redukując odbarwienia.

Sposób użycia:
Stosować codziennie na noc. Precyzyjnie nakładać na okolice pozbawione pigmentu, rozpoczynając od środka plamy w kierunku
brzegów. Dla uzyskania oczekiwanych rezultatów, jednocześnie stosować krem na dzień VITI-MELO DAY z serii V.

SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA W BADANIACH KLINICZNYCH NA SKÓRZE Z BIELACTWEM:*

u 100% - badanych zapobiega poszerzaniu się plam (potwierdzone badaniem geometrycznym),
do 70% - stopień repigmentacji,
100% - nawilża,
78% - odżywia i natłuszcza skórę,
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63% - regeneruje i przywraca elastyczność.

*Wieloośrodkowe badanie kliniczne z udziałem pacjentów dotkniętych bielactwem po 3 miesiącach stosowania.

Produkt powstał w wyniku projektu badawczego realizowanego przez Instytut Nenckiego PAN i Centrum Naukowo-Badawcze Dr Irena
Eris (PBS1/B8/1/2012).

KOMPLEKS ANTYOKSYDACYJNY O DZIAŁANIU PRZECIWZAPALNYM NA ZMIANY BIELACZE:

DZIAŁANIE ANTYOKSYDACYJNE
patent P. 402105 przyznany Laboratorium Kosmetycznemu Dr Irena Eris

DZIAŁANIE PRZECIWZAPALNE
zgłoszenie patentowe P. 407256 dokonane przez Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris

STOPIEŃ REPIGMENTACJI ZALEŻY OD UWARUNKOWAŃ OSOBNICZYCH.
EFEKTY TERAPII ZAUWAŻALNE PO MINIMUM 3 MIESIĄCACH STOSOWANIA.

Wysoka tolerancja i skuteczność.
Przebadano klinicznie i dermatologicznie.
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