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Monoderma Witamina C
kod produktu: 16038 BRAK
kategoria: WSKAZANIA > Mezoterapia / Rollery

Producent: MonoDerma - Giuliani
Pharma
Kod QR:

Monoderma - Witamina C

synteza kolagenu-rozjaśnianie-elastyczność skóry
Monoderma’ to innowacyjny kosmeceutyk w postaci pojedynczych kapsułek, z których każda
zawiera czystą aktywną witaminę - bez konserwantów i „ulepszaczy”.
Witaminy zawarte w kapsułkach Monodermà docierają w głąb skóry i działają skutecznie, bo nie
zawierają konserwantów ani „ulepszaczy” i nie tworzą związków chemicznych z substancjami,
które mogłyby zagrażać ich naturalnej aktywności.
Każda witamina zamknięta jest w pojedynczej kapsułce MonoDermoDose® wyznaczającej skórze
dzienną dawkę odżywczej substancji w optymalnym dla skóry stężeniu.
Codzienne stosowanie witamin u osób młodych zapobiega utracie kolagenu i elastyny czyli
powstawaniu zmarszczek. U osób dojrzałych stymuluje syntezę tych związków spowalniając
proces starzenia skóry i wygładzając ją.
Monodermà C posiada właściwości rozjaśniające i sprawia, że skóra niemal natychmiast zyskuje
promienny, świeży wygląd, dodatkowo zapobiega hiperpigmentacji, regulując produkcję
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melaniny.
Właściwości:
- rozjaśnienie i spłycenie przebarwień
- ochrona przed działaniem promieniowania UVA i UVB
- właściwości antyoksydacyjne - stymulacja syntezy kolagenu
Składnik aktywny: 10% - kwas l-askorbinowy (witamina C)
Stosowanie:
Witamina C - stosować zarówno rano jak i wieczorem, raz dziennie. W kuracjach łączonych
zawsze rano. Ważne, żeby stosować je na czystą skórę, bo wtedy najlepiej wchłaniają się. Nadają
się do stosowania z rollerami (mezoterapia domowa).
Kurację łączone:
- Kuracja intensywnie rewitalizująca: przez 28 dni C + A; przez 28 dni E, rano i wieczorem
- Kuracja przeciwprzebarwieniowa: przez 28 dni C + E
- Kuracja nawilżająca do skóry suchej: przez 28 dni E + A
- Kuracja przecitrądzikowa: przez 28 dni C + A
Opakowanie zawiera 28 sztuk.
Linia Monoderma
Monoderma’ A – 0,15% retinolu
Monoderma’ E – 5% tokoferolu
Monoderma’ C – 10% kwasu L-askorbinowego
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