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iS Clinical White Lightening Serum 30 ml
kod produktu: 1874
kategoria: WSKAZANIA > Przebarwienia

Producent: iS Clinical
540,00 zł
Kod QR:

White Lightening™ Serum 2%/7%

Opakowanie: 30 ml.

White Lightening™ Serum jest silnie działającą formułą, która bezpiecznie i skutecznie rozjaśnia przebarwione miejsca oraz zapewnia
intensywne kontrolowane, delikatne złuszczanie się. To lekkie i łatwo wchłaniane serum doskonale nadaje się do stosowania na całym
ciele lub do pokrywania nim miejsc cechujących się nieprawidłową pigmentacją. White Lightening™ Serum jest mieszanką silnie
działających składników pochodzenia roślinnego, która na wielu poziomach przeciwdziała przebarwieniom oraz zapobiega starzeniu się
skóry.

CECHY:
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Hamuje działanie enzymów tyrozynazy produkujących melaninę
Zakłóca przekazywanie melaniny między melanocytami i keratynocytami oraz przyspiesza
kontrolowane złuszczanie się, co pomaga pozbyć się przebarwionych miejsc
Zapewnia kontrolowane złuszczanie
Odbudowuje skórę bez wywoływania zapalenia
3,4 pH +/– 0,5

WSKAZANIA:

Wszystkie typy skóry
Melanoderma / ostuda
Obszary przebarwione hormonalnie
Plamy starcze
Rozjaśnianie / rozświetlenie wszystkich obszarów skóry
Fotostarzenie / fotouszkodzenia skóry
Skóra szorstka
Zatkane pory

STOSOWANIE:

Nakładać opuszkiem palca wskazującego, po jednej kropli na umytą i osuszoną skórę.
Rozprowadzić energicznym ruchem. Stosować rano lub wieczorem (3 krople na twarz i 2 krople
na szyję i dekolt). W razie uczucia napięcia skóry nałożyć po 10 minutach preparat nawilżający Is
Clinical®.

GŁÓWNE SKŁADNIKI:

ASCOPHYLLUM NODOSUM 2%
(wyciąg z norweskiego krasnorostu) Zwiększa krążenie do powierzchni skóry i wspiera
metabolizm najważniejszych kwasów tłuszczowych. Zapewnia widoczny efekt rozjaśniający.
WYCIĄG Z SACCHARUM OFFICINARUM 2%
(TRZCINA CUKROWA) - źródło kwasu glikolowego Substancja złuszczająca – przyspiesza
złuszczanie się warstwy rogowej naskórka.
WYCIĄG Z OWOCÓW/LIŚCI VACCINIUM MYRTILLUS- 2,00%
(źródło kwasu mlekowego) - Substancja złuszczająca o właściwościach nawilżających,
przyspiesza złuszczanie się warstwy rogowej naskórka nie wysuszając przy tym skóry.
ALFA-ARBUTYNA - 1,00% - Hamuje działanie enzymów tyrozynazy produkujących
melaninę, co umożliwia kontrolę przebarwień.
WYCIĄG Z KORY SALIX ALBA (WIERZBA BIAŁA) - 1,00% - (źródło kwasu salicylowego).
Przyspiesza złuszczanie się poprzez „rozpuszczanie” międzykomórkowego „cementu”, nie
prowadząc do zapalenia. Ponad to głęboko oczyszcza pory i usuwa zanieczyszczenia z mieszków
włosowych.
WYCIĄG Z POLYPORUS UMBELLATUS (GRZYB) - 1,00% - Hamuje działanie enzymów
tyrozynazy produkujących melaninę, co umożliwia kontrolę przebarwień. Ponad to ma bardzo
silne właściwości antybakteryjne.

UWAGI:
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Unikać kontaktu z oczami. W przypadku zastosowania zbyt blisko oczu może dojść do
nieznacznego łzawienia. W niektórych przypadkach może dojść do złuszczania się skóry. Jeżeli
złuszczanie jest nadmierne powinno się zmniejszyć dawki. Jeżeli to nie pomoże, należy
zaprzestać stosowania produktu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
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