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Institute Hyalual WOW mask - hydrożelowa
peptydowa maseczka z kompleksem RMCP
kod produktu: 20717
kategoria: WSKAZANIA / DZIAŁANIE > Przeciwzmarszczkowe

Producent: Hyalual Institute
299,00 zł
Kod QR:

Institute Hyalual WOW mask
Hydrożelowa peptydowa maseczka z kompleksem RMCP
opakowanie zawiera 5szt
Maska stosowana do ekspresowych zabiegów, zapewniajacych natychmiastowa regeneracje
skóry. Linia kosmetyków WOW została zaprojektowana specjalnie do szybkiej odnowy skóry
twarzy, która już po jednym zabiegu staje się elastyczna i gładka. Produkty nie są cytotoksyczne
i nie wywołują efektów ubocznych.
Efekt:
- Gładka i napięta skóra
- Bardziej równy, zdrowy i świeży kolor
- Aksamitna tekstura skóry
WŁAŚCIWOŚCI
Prostota i bezpieczeństwo. Baza maseczki jest matryca kolagenowa, wzbogacona peptydami,
roślinnymi wyciągami komórkowymi. Nie jest cytotoksyczna i nie posiada efektów ubocznych.
Substancje aktywne:
Acetyl heksapeptyd
Hamuje starzenie się skóry.
Zwalcza zmarszczki mimiczne.
Zapewnia efekt liftingu.
Wyciąg z róży alpejskiej (Rhododendron)
Stymuluje syntezę kolagenu, elastyny, glikozaminoglikanów, odpowiedzialnych m.in. za
sprężystość skóry
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Wyciąg z Malus Domestica
Wzmacnia proliferacje komórek macierzystych człowieka.
Zwiększa elastyczność skóry.
Zapobiega osłabieniu naskórka.
Zmniejsza głębokość zmarszczek.
Chroni komórki przed uszkodzeniem ultrafioletowym.
Wyciąg z rumianku
Działa przeciwzapalnie i uspokajająco.
Znieczula miejscowo.
Kolagen hydrolizowany
Wytwarza warstwę ochronna, która wiąże wodę na powierzchni skóry i zmniejsza utratę wody w
wyniku parowania.
Usuwa podrażnienie skóry.
Wyciąg z portulaka
Eliminuje zapalenie skóry.
Hialuronian sodowy
Stabilizuje strukturę skóry.
Zapobiega utracie wody.
Przenika głęboko w skórę i sprzyja jej regeneracji.
Maczka z chleba świętojańskiego
Nawilża i utrzymuje wodę przez dłuższy czas.
Unikalna podstawa z innowacyjna technologia TDK
Umożliwia szybkie przenikanie składników do głębokich warstw skóry.
Unikalność
- Wygodne rozwiązanie - produkt opracowany specjalnie dla szybkiego i komfortowego
zastosowania o dowolnej porze dnia.
- Gwarancja skuteczności - wysokie stężenie substancji aktywnych gwarantuje natychmiastowy i
wyraźny efekt regeneracji.
Innowacyjność
- Unikalna formula – RMCP-kompleks i molekuły YY.
- Komfort stosowania - maseczka gotowa do zastosowania, nie wymaga spłukiwania.
ZASTOSOWANIE
-Nawilżenie i poprawienie kolorytu skóry
-Wygładzenie zmarszczek
-Natychmiastowa regeneracja skóry
KORZYŚCI
- Zwiększenie elastyczności skóry
- 200% więcej nawilżenia w porównaniu do innych preparatów tego typu
- Zmniejszenie rozmiaru por
- Wygładzenie zmarszczek
- Ochrona skóry przed szkodliwym działaniem promieni ultrafioletowych
- Rozjaśnienie cery
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