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iS Clinical Reparative Moisture Emulsion
kod produktu: 21653
kategoria: WSKAZANIA > Przeciwzmarszczkowe

Producent: iS Clinical
320,00 zł
Kod QR:

iS Clinical Reparative Moisture Emulsion
Emulsja nawilżająco wygładzająca
Pojemność: 50g

Ten intensywny odmładzający preparat nawilżający zawiera substancje pochodzenia roślinnego
stosowane w branży farmaceutycznej, peptydy i silnie działające przeciwutleniacze.
REPARATIVE MOISTURE EMULSION jest jednym z pierwszych produktów należących do
generacji produktów wykorzystujących ochronę Extremozyme®. W badaniach klinicznych
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potwierdzono, że przeciwdziała ona uszkodzeniom DNA. Ten bogaty i luksusowy kompleks
nawilżający pomaga utrzymać Twoją skórę zdrową, gładką i zapewnia jej ochronę.

KORZYŚCI:
Wygładza i nawilża skórę
Pomaga zredukować drobne i głębokie zmarszczki
Zapewnia ochronę wewnątrz i na powierzchni skóry
Przeciwdziała uszkodzeniom DNA (technologia Extremozyme®)
Doskonały do skóry wrażliwej
Idealny preparat nawilżający pod makijaż (stworzony we współpracy z najlepszymi
makijażystami)
Do każdej cery, w tym cery tłustej
Nie zawiera parabenów
WSKAZANIA:
Cera normalna, sucha, tłusta i mieszana
Skóra odwodniona
Skóra zniszczona i podrażniona
Skóra wrażliwa
Drobne i głębokie zmarszczki
Można stosować pod makijaż
Można stosować przed zabiegami (stosować 30 dni przed)
Można stosować po zabiegach (stosować po tym,jak skóra ponownie pokryje się naskórkiem)
Kluczowe składniki:
EXTREMOZYMES - Chroniona patentem mieszanka enzymów z ekstremofili (Extremozymes) –
badania kliniczne potwierdziły,że chroni i naprawia delikatne białka i elementy DNA.
HIALURONIAN SODU - Substancja zatrzymująca wilgoć, cechująca się właściwościami
hydrofilowymi – przyciąga i wiąże cząsteczki wody do 1800 razy więcej niż wynosi jej masa
cząsteczkowa.
GLIKOZAMINOGLIKANY - Stabilizują i utrzymują prawidłową geometrię cząsteczkową
kolagenu, zwiększając jędrność i elastyczność skóry oraz jej odporność na napięcia i obwisanie.
CZYNNIK WZROSTU OPARTY NA TRÓJPEPTYDZIE-1 MIEDZI - Badania kliniczne
potwierdziły, że trójpeptyd miedzi – 1: pobudza syntezę kolagenu w fibroblastach skóry i
zwiększa łączną ilość białek i glikozaminoglikanów. Ponadto zwiększa on syntezę dekoryny,
która jest małym proteoglikanem ważnym w regulacji syntezy kolagenu, leczeniu ran oraz
ochronie przeciw nowotworom.
DYSMUTAZA PONADTLENKOWA (SOD) - Naturalny enzym, który bezpiecznie pochłania
szkodliwe wolne rodniki przeciwdziałając fotostarzeniu i uszkodzeniom komórek równocześnie
zapobiegając ich uszkodzeniom w przyszłości. Wiele przeciwutleniaczy nieenzymatycznych ulega
zniszczeniu w działaniu antyoksydacyjnym natomiast SOD broni siebie i skórę przed szkodliwymi
czynnikami, które sprawiają, że skóra się starzeje.

Sposób użycia
Wyłącznie o użytku zewnętrznego. Unikać kontaktu z oczami. Przechowywać w chłodnym
miejscu.
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