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

Monoderma Witamina E
kod produktu: 16039
kategoria: WSKAZANIA > Skóra wrażliwa

Producent: MonoDerma - Giuliani
Pharma
68,50 zł
Kod QR:

Monoderma - Witamina E

nawilżanie-regeneracja-równowaga
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 E jest szczególnie polecana do skóry wrażliwej i skłonnej do podrażnień - z uwagi
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na swoje właściwości łagodzące, działa również zmiękczająco oraz naturalnie nawilża.
Stosowanie kapsułek Monodermà doskonale sprawdza się również po zabiegach estetycznych
takich jak: mezoterapia, czy peeling chemiczny oraz kuracje polaserowe, a także przy
nadmiernym rogowaceniu skóry czy przy fototerapii.
Właściwości:
- ochrona przed działaniem wolnych rodników
- niwelowanie drobnych zmarszczek
- ukojenie skóry wrażliwej i podrażnionej - utrzymanie naturalnej równowagi
Składnik aktywny: 5% - czysty tokoferol
Stosowanie:
Witamina E - stosować zarówno rano, jak i wieczorem, raz lub dwa razy dziennie - zależnie od
potrzeb skóry. W połączeniu z witaminą C, witaminę E stosować wieczorem. 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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