BIO-MED
tel. +48 94 348-13-65 Fax.. +48 94 348-13-66
www.bio-med.pl www.sklep.bio-med.pl

NeoStrata Resurface Intensywnie Wygładzający Krem
do Twarzy Glycolic Renewal Smoothing Cream
kod produktu: 463
kategoria: SKŁADNIKI AKTYWNE > Kwas glikolowy

Producent: NeoStrata
119,00 zł
Kod QR:

Intensywnie wygładzający krem do twarzy
Ultra Smoothing Cream
Opakowanie: 40g
Linia: Resurface - POPRAWA KONDYCJI SKÓRY

Skład:

AHA – 10%:
-Kwas glikolowy 8% - czynnik nawilżający, o działaniu złuszczającym powierzchowną
warstwę rogową naskórka, wspomaga odnowę i regenerację skóry właściwej poprzez
pobudzanie aktywności fibroblastów.
-Kwas cytrynowy – 2% - czynnik nawilżający, pielęgnujący i rozjaśniający skórę, regulator
pH
Stearynian izocetylu - 2% - czynnik pielęgnujący i nawilżający skórę,
Dimetikon - chroni skórę przed wpływem substancji szkodliwych,
Masło shea - dostarcza skórze pełen zakres witamin i odżywczych substancji, aby skóra
była delikatniejsza i gładsza, chroni skórę przed szkodliwym wpływem warunków
atmosferycznych (wiatr, zimno, słońce),
Glikol butylenowy - substancja nawilżająca, oczyszczająca i regenerująca skórę
Pozostałe: Woda, Alkohol cetearylowy, Ceteareth-20, Oleanian decylu, Palmitynian
izopropylu, Glikol propylenowy – substancja pochłaniająca wilgoć, Arginina, Kwas
izostearynowy, Wodorotlenek amonu, Krzemionka magnezowo-aluminiowa, Ortofosforan
dicetylu, Ortofosforan Ceteth-10, Fenoksyetanol, Gliceryna, Xantan Gum, Dwusodek EDTA,
Chlorofensin, Metylparaben.

strona: 1/3
http://www.sklep.bio-med.pl/neostrata-krem-ultra-nawilzajacy-aha-10.html

Opis: NeoStrata® krem ultra nawilżający AHA 10% jest silnym emolientem o właściwościach
wygładzających, nawadniających i przeciwdziałających starzeniu się skóry. Posiada bardzo
bogate, dające przyjemne uczucie podłoże. Zawiera optymalną kombinację unikalnych
składników. Codzienne stosowanie kremu pozwala na redukcję pojawiających się pobrużdżeń i
zmarszczek, a skórę twarzy i szyi czyni bardziej miękką, gładszą i delikatniejszą. Stymuluje
wzrost skóry i żywych komórek naskórka, usuwa nadmiar warstwy rogowej, zwiększa
plastyczność stratum corneum (najbardziej powierzchowna warstwa naskórka), normalizuje
proces keratynizacji (rogowacenia) czyniąc naskórek gładszym i elastyczniejszym, rozjaśnia
przebarwienia i wyrównuje barwę skóry. Przeciwdziała czopowaniu i zanieczyszczeniu porów
zarówno przyczynami fizjologicznymi (np. na skutek łojotoku) jak i na skutek stosowania
kosmetyki kolorowej (pudry, pokłady, korektory itp.), zmniejsza ich wielkość. Reguluje pracę
gruczołów łojowych i przeciwdziała powstawaniu zaskórników. Wspomaga efekty zabiegów
kosmetycznych i medycznych (np. peelingów). Krem często polecany jest osobom z wrażliwą
skórą, które zamierzają po raz pierwszy użyć preparatu zawierającego AHA, a szczególnie przy
widocznych efektach fotostarzenia. Krem posiada opatentowany przez NeoStratę system
amfoteryczny, ułatwiający powolną i długotrwałą penetrację składników aktywnych w ilościach
„akceptowanych” przez skórę, bez ryzyka podrażnienia.

Wskazania:

skóra sucha
skóra odwodniona z pierwszymi oznakami starzenia się (zmarszczki, utrata elastyczności,
wzmożona urażalność)
zapobiega starzeniu skóry
powierzchowne i głębokie zmarszczki
trądzik pospolity (łagodny i umiarkowanie nasilony, zaskórnikowi)
nierównomierna powierzchnia skóry (nadmierne rogowacenie, blizny potrądzikowe)
zaburzenia rogowacenia
rogowacenie słoneczne
rybia łuska
łuszczyca
rozszerzone ujścia gruczołów łojowych i łojotok
nierównomierne zabarwienie skóry (przebarwienia)
cera ziemista
przed i po peelingach AHA (krem jest szczególnie polecany jako kuracja przygotowująca
skórę do zabiegu peelingu dermatologicznego wykonywanego kwasami glikolowymi
NeoStrata lub płatkami Citriate NeoStrata)

Sposób użycia: Nakładać na twarz i szyję przez pierwsze dwa tygodnie raz dziennie, a
następnie dwa razy dziennie. Delikatnie wcierając aż do momentu całkowitego wchłonięcia.
Krem z powodzeniem można stosować w połączeniu z Krem do powiek NeoStrata®, z Żelem do
mycia twarzy NeoStrata® oraz z innymi produktami do pielęgnacji skóry NeoStrata®.

Uwagi: Nie stosować pod oczy, na powieki i usta. W czasie stosowania używać preparatów
promieniochłonnych o współczynniku ochronnym, co najmniej, SPF 15. Unikać intensywnego
opalania. W przypadku skóry wrażliwej może pojawić się łagodne uczucie przejściowego
pieczeni, jeżeli będzie trwało dłużej niż 6 h, należy przerwać stosowanie. Chronić przed dziećmi
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Producent: NeoStrata®Company Inc. USA ,NJ 08540
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