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Medik8 Copper PCA Peptides
kod produktu: P07782
kategoria: WSKAZANIA > Skóra normalna i mieszana

Producent: Medik8
305,00 zł
Kod QR:

Copper PCA Peptides®
Serum dla skór dojrzałych z piroglutaminianem miedzi
Pojemność: 30ml
Wzmacniaj i energetyzuj skórę za pomocą Copper PCA Peptides – najlepszej ochrony
antywolnorodnikowej. Receptura skupia się wokół naszego pierwotnego odkrycia – niezrównanej
mocy przeciwutleniającego PCA z dodatkiem miedzi. Medik8 Copper PCA Peptides zawiera
kombinację przeciwutleniaczy, które pomagają zneutralizować szeroki zakres wolnych rodników,
powodujących przedwczesne starzenie się skóry. Co więcej, kosmetyk pomaga odmładzać skórę
przez nasycanie komórek energią niezbędną do wspierania produkcji kolagenu i elastyny.
Wyobraź sobie to jako własną skórę o zwiększonej żywotności. Doskonałe jako alternatywna dla
tych, u których witamina C działa drażniąco.
Działanie:
Skóra ma naturalny system ochrony antyoksydacyjnej, który zwalcza wolne rodniki. Jeżeli system
ten zostanie przytłoczony ich nadmiarem, doprowadzi to do uszkodzeń oraz przedwczesnego
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starzenia się. Opatentowany kompleks PCA z dodatkiem miedzi, witaminy E, Lipochromanu-6
oraz dysmutazy ponadtlenkowej zapewnia szerokie spektrum ochrony antyoksydacyjnej przed
szkodliwym działaniem wolnych rodników.
Charakterystyczna niebieska komora Copper PCA Peptides zawdzięcza swój kolor zawartości PCA
z dodatkiem miedzi. Ten opatentowany składnik nasyca komórki energią niezbędną do
zwiększenia syntezy kolagenu i elastyny, co wpływa na poprawę elastyczności i napięcia skóry.
Efektywne dwukomorowe opakowanie jest kluczem do stabilności produktu. Zawartość pierwszej
komory to Lipochroman-6, drugiej – opatentowany kompleks PCA z dodatkiem miedzi.
Rozwiązanie takie zapobiega przedwczesnemu połączeniu składników oraz ich wzajemnej
dezaktywacji.
Główne składniki:
▪ Piroglutaminian miedzi – opatnentowany, niezwykły składnik o 40-krotnie większej
skuteczności antyoksydacyjnej niż witamina C. Chroni skórę przed szkodliwymi wolnymi
rodnikami bez wywoływania podrażnienia.
▪ Lipochroman-6 – silny przeciwutleniacz, który naśladuje naturalne przeciwutleniacze
organizmu.
▪ Dysmutaza ponadtlenkowa – Jeden z najsilniejszych przeciwutleniaczy naturalnie
występujących w organizmie, dysmutaza ponadtlenkowa jest wyjątkowa w neutralizacji wolnych
rodników, aby zapobiec uszkodzeniu komórek skóry.
▪ Witamina E – rozpuszczalny w tłuszczach antyoksydant naturalnie występujący w skórze,
chroni ją przed wolnymi rodnikami.
▪ Peptydy – kombinacja peptydów, które stymulują produkcję kolagenu w celu ujędrnienia
skóry.
Sposób użycia:
Stosować po porannym i wieczornym oczyszczeniu skóry. Wymieszać jedną dawkę kremu z
każdej pompki na wierzchu dłoni. Nałożyć niewielką ilość na twarz, szyję i dekolt, omijając
okolice oczu. Pozostawić do wchłonięcia przed zastosowaniem kremu nawilżającego. Do użytku
zewnętrznego. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu z oczami, należy przemyć je
wodą. W przypadku podrażnienia zaprzestać użycia.
Cechy: brak sztucznego zapachu, brak syntetycznych barwników, brak parabenów, brak
ftalanów, nie zawiera alkoholu, odpowiedni dla wegan, nietestowany na zwierzętach.
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