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DermaQuest Retexture Serum 30ml
kod produktu: 20662
kategoria: WSKAZANIA > Skóra sucha

Producent: DermaQuest
385,00 zł
Kod QR:

Retexture Serum - Nowość

Specjalistyczne serum z kwasem glikolowym [5%], retinolem [1%] i heksylorezorcynolem [1%]
Opakowanie: 30 ml
pH – 4.0
Linia: Advanced Therapy
Intensywne, kremowe serum łączące właściwości wygładzające, silnie ujędrniające i
rozjaśniające.
Dzięki zastosowaniu czystego retinolu [1%], serum wpływa na odbudowę włókien kolagenowych i
elastynowych widocznie redukując głębokość zmarszczek oraz poprawiając jędrność skóry.
Optymalne stężenie kwasu glikolowego [5%] wyrównuje strukturę naskórka i wpływa na
prawidłową keratynizację.
Serum zawiera heksylorezorcynol [1%] – intensywny inhibitor tyrozynazy, aby ujednolicić koloryt,
rozjaśnić przebarwienia i zapobiegać powstawaniu nowych. Dodatkowe zastosowanie komórek
macierzystych z lilii białej i bluszczu pospolitego w połączeniu z technologią liposomów,
zapewnia szybki efekt terapeutyczny. Serum polecane zarówno dla skóry normalnej, suchej,
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mieszanej jak również w przebiegu trądziku pospolitego. Dermokosmetyk jest idealnym
preparatem przygotowującym skórę do peelingów chemicznych oraz terapii opartych na retinolu
w wysokich stężeniach.
SUBSTANCJE AKTYWNE:
- Kwas glikolowy [5%]
- Czysty retinol [1%]
- Heksylorezorcynol [1%]
- Kwas hialuronowy [1%]
- Komórki macierzyste z lilii białej i bluszczu pospolitego [1%]
- Kompleks 15 przeciwzapalnych ekstraktów roślinnych
* TECHNOLOGIA LIPOSOMÓW
KORZYŚCI:
- Przygotowuje skóry do peelingów chemicznych i kuracji opartych na wysokich stężeniach
retinolu
- Znacząco i widocznie rozjaśnia przebarwienia skórne i naskórkowe
- Spłyca zmarszczki i linie
- Wyrównuje koloryt naskórka i poprawia jego strukturę
- Silnie ujędrnia i przywraca skórze gęstość
- Zmniejsza ujścia gruczołów łojowych i ogranicza wytwarzanie sebum
- Niweluje zmiany trądzikowe i zapobiega powstawaniu nowych
- Zaawansowana technologia liposomów pozwala na uzyskanie najlepszych rezultatów, działając
w głębszych warstwach skóry
- Bez parabenów i substancji zapachowych.
STOSOWANIE:
Serum do stosowania wyłącznie na noc.
Na oczyszczoną skórę nałóż kremowe serum i delikatnie wmasuj. Umyj ręce po aplikacji serum.
Z powodu wysokiego stężenia retinolu preparat może zwiększyć wrażliwość na słońce. W trakcie
trwania kuracji i 2 tygodnie po jej zakończeniu obowiązkowo stosuj krem na dzień z filtrem o
faktorze min. SPF 30 (ZinClear SPF 30, Solar Moisturizer SPF 30 lub SunArmor SPF 50) i powtarzaj
aplikację w razie potrzeby. Stosowanie serum może powodować złuszczanie się naskórka, jeśli
złuszczanie wystąpi zwiększ odstępy miedzy aplikacjami. Przeciwskazania: stosowanie w okresie
ciąży i laktacji, na okolice oczu, w przypadku skóry wrażliwej, eksponowanie skóry na
promieniowanie UV. Jeżeli korzystasz z zabiegów gabinetowych, serum powinno być odstawione
na 5 dni przed planowanym zabiegiem i wprowadzone do pielęgnacji po 5 dniach po zabiegu lub
według zaleceń terapeuty

Produkty linii ADVANCED THERAPY
Mini Pumpkin Mask
Perfecting Primer
Retexture Serum
Glyco Gel Cleanser
B3 Youth Serum
Retinaldehyde Renewal Cream
Universal Cleansing Oil
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