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Medik8 SUPER C30+ INTENSE
kod produktu: P06197
kategoria: SKŁADNIKI AKTYWNE > Witamina E

Producent: Medik8
305,00 zł
Kod QR:

Medik8 SUPER C30+ INTENSE™
Silne serum antyoksydacyjne z witaminą C i kwasem ferulowym
Pojemność: 30ml
Najbardziej stabilna forma witaminy C w serum Super C30+ Intense. Zawartość 30%
etylowanego kwasu askorbinowego (witamina C) wzmocnionego kwasem felurowym w
połączeniu z korzeniem kurkumy i olejami roślinnymi zapewnia promienną skórę o świeżym
wyglądzie.
Oba przeciwutleniacze wzmacniają wzajemnie swoje możliwości w zakresie zwalczania wolnych
rodników, opóźniając procesy starzenia i poprawiając koloryt skóry.
Działanie:
Super C30+ Intense zawiera 30% etylowanego kwasu askorbinowego (witamina C)
wzmocnionego kwasem ferulowym. Zmodyfikowana forma czystej witaminy C zapewnia
doskonałe rezultaty dla Twojej skóry. Pochodna witaminy C działa spójnie z witaminą E, aby aby
zapewnić ochronę przez wolnymi rodnikami. Serum stymuluje produkcję kolagenu dla pięknej i
młodej cery.
Główne składniki:
▪ Etylowy Kwas L-Askorbinowy – Silnie działająca, wysoce stabilna forma witaminy C
zapewnia wyjątkową ochronę antyoksydacyjną przeciw szkodliwym wolnym rodnikom,
stymulując produkcję kolagenu dla odmłodzonej cery.
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▪ Kwas Ferulowy – posiada silne właściwości antyoksydacyjne dzięki czemu zapobiega
przedwczesnemu procesowi starzenia spowodowanemu negatywnym wpływem czynników
zewnętrznych.
▪ Witamina E – Silny antyoksydant niszczący wolne rodniki. Skuteczny składnik odmładzający i
nawilżający.
▪ Ekstrakt z korzenia kurkumy – Naturalny ekstrakt blokujący powstawanie pigmentu w
skórze, dzięki czemu cera staje się promienna i rozjaśniona. Zapewnia wyjątkową ochroną
antyoksydacyjną przed wolnymi rodnikami.
Sposób użycia:
Po porannym oczyszczeniu twarzy nanieś 4 krople serum na twarz, szyję i dekolt. Pozostaw do
wchłonięcia przed zastosowaniem kremu nawilżającego. Silna formuła serum może powodować
uczucie mrowienia przez kilka sekund. Jest to normalne odczucie, potwierdzające działanie
produktu.
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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