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Medik8 Retinol 3TR+ INTENSE
kod produktu: P06177
kategoria: SKŁADNIKI AKTYWNE > Retinol Peel

Producent: Medik8
171,00 zł
Kod QR:

Medik8 Retinol 3 TR+ INTENSE™
Wzmocnione serum z witaminą A 0,3%
Serum Retinol 3TR wzmocnione climbazolem i skwalanem.
Pojemność: 15ml
Serum działa podczas snu, aby rano Twoja skóra była odżywiona i promienna. Dzięki
zastosowaniu witaminy E, która stabilizuje retinol oraz technologii Time Rlease, efekty są
natychmiastowe bez występowania podrażnienia i uwrażliwienia skóry. Produkty z inteligentnym
retinolem to najlepsze technologie przeciwstarzeniowe wzmocnione climbazolem i skwalanem
dla jeszcze lepszych efektów.
Działanie:
Retinol znany również jako witamina A, często określany jest jako złoty standard w pielęgnacji
przeciwstarzeniowej. Po nałożeniu na skórę przekształca się w kwas retinowy, który jest aktywną
formą witaminy A. Witamina A pobudza cykl regeneracyjny skóry, poprawia teksturę i jędrność,
redukuje przebarwienia, poprawia stan skóry ze skłonnością do powstawania niedoskonałości
strona: 1/2
http://www.sklep.bio-med.pl/medik8-retinol-3tr-intense.html

oraz działa przeciwstarzeniowo pobudzając produkcję kolagenu.
Główne składniki:
▪ 0,3% Retinol – Czysta witamina A pomaga zwiększyć poziom kolagenu i poprawić naturalny
cykl regeneracyjny skóry.
▪ Witamina E – Rozpuszczalny w oleju przeciwutleniacz, neutralizuje wolne rodniki w skórze,
jednocześnie stabilizując retinol.
▪ Climbazol – Zwiększa aktywność retinoidów w skórze
▪ Skwalan – Naturalny środek nawilżający, pomaga przywrócić barierę ochronną skóry.
Sposób użycia:
Po wieczornym oczyszczeniu twarzy wmasuj 4 krople serum w twarz, szyję oraz dekolt. Do
użytku zewnętrznego. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu z oczami, należy
przemyć je wodą. . Zawiera witaminę A, która może zwiększyć wrażliwość skóry na słońce. W
trakcie stosowania produktu, korzystaj z ochrony przeciwsłonecznej.
W przypadku ciąży bądź karmienia piersią, przed użyciem produktu należy
skonsultować się z lekarzem.
Cechy:
▪ brak sztucznego zapachu
▪ brak syntetycznych barwników
▪ brak parabenów
▪ brak ftalanów
▪ bez oleju palmowego
▪ nie zawiera alkoholu
▪ odpowiedni dla wegan
▪ nietestowany na zwierzętach
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