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ViViean Escorzin 21,5
kod produktu: 16947
kategoria: WSKAZANIA / DZIAŁANIE > Przeciwzmarszczkowe

Producent: Viviean
119,00 zł
Kod QR:

ESCORZIN 21,5
Ampułki przeciwzmarszczkowo-eksfoliacyjne na twarz

Opakowanie: 10 x 2 ml.
OPIS:
Ampułki przeciwzmarszczkowo-eksfoliacyjne na twarz. Zawierają farmaceutyczne składniki o
działaniu regenerującym, wybielającym i silnie nawilżającym. Skóra staje się gładsza,
delikatniejsza i rozświetlona. Produkt chroni przed przedwczesnym starzenim się skóry i pomaga
spłycić zmarszczki. Ampułki wskazane do eskfoliacji, w przypadku przebarwień, cery suchej,
zmarszczek i rozszerzonych naczynek krwionośnych.
Składniki aktywne:
• kwasy laktobionowy 10% - uzyskiwany z laktozy. Posiada intensywne działanie nawilżające
dzięki zdolnościom wiązania i zatrzymywania wody w naskórku, stymuluje odnowę komórkową,
wygładza skórę,
• glukonolakton 5% - kwas z grupy hydroksylowych PHA wykazujący łagodniejsze działanie od
AHA. Działa silnie nawilżająco, antyoksydacyjnie, stymuluje odnowę komórkową. Korzystnie
wpływa na cery z rozszerzonymi naczynkami krwionośnymi. Ponadto wpływa na spłycenie
zmarszczek, ujędrnia skórę, nadaje jej jędrność i poprawia jej koloryt,
• kwas cytrynowy 2% - kwas z grupy AHA działa rozjaśniająco i antyoksydacyjnie,
• kwas glicyretynowy 0,5% - jest pozyskiwany z korzenia lukrecji. Posiada intensywne
działanie przeciwzapalne, wpływa także wybielająco poprzez hamowanie aktywności tyrozynazy
oraz regenerująco,
• retinol w mikrokapsułkach 1% - stymuluje odnowę komórkową,
• witamina C w mikrokapsułkach 1% - działa antyoksydacyjnie,
• prolina 1% - aminokwas o właściwościach nawilżających,
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• lizina 1%- aminokwas łagodzący, regenerujący, niezbędny do powstawania kolagenu.
Wygładza skórę i nadaje jej delikatność.
Zalecenia:
Niskie pH 2,1 może wywołać podrażnienia w przypadku wrażliwej cery. Po nałożeniu może być
odczuwalne lekkie szczypanie. W przypadku nadwrażliwości na preparat zmyć go natychmiast z
twarzy. Należy wykonać test przed aplikacją kwasów na ramieniu lub za uchem. Nie dopuścić,
aby produkt dostał się do oczu. Nałożyć na twarz, zmyć dokładnie wodą po 10-max 15 minutach.
Stosować 1-2 razy tygodniowo, przez okres miesiąca lub dwóch.
UWAGA! Roztwór KONCENTRATU jest jasnobrązowy, wygląda jak dwuskładnikowy – trzeba
przed użyciem potrząsnąć, żeby zrobił się jednolity.
//
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