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Academie Nawilżające serum 24H
kod produktu: 1012000
kategoria: WSKAZANIA / DZIAŁANIE > Skóra odwodniona

Producent: Academie
220,00 zł
Kod QR:

Academie
SERUM HYDRADERM 24 H
Nawilżające serum 24H
Opakowanie: butelka z pompką 30 ml
LINIA: PRODUKTY DLA KAŻDEGO RODZAJU SKÓRY
KROK PIELĘGNACJI: pielęgnacja codzienna
Skoncentrowane w oryginalnej wodzie jabłkowej, jedwabiste i płynne seum. To prawdziwy
przełom technologiczny.
Wystarczy jeden gest, aby umożliwić połączenie pereł kwasu hialuronowego i żelu bogatego w
nawilżające składniki aktywne. Skóra jest wygładzona, promienna i intensywnie nawilżona.
80% składników naturalnego pochodzenia.
Działanie:
1 KROK - Natychmiastowe nawilżenie
● Oryginalna Woda Jabłkowa 52% - zapewnia natychmiastowe nawilżenie górnej warstwy
naskórka.
● Nawilżacze pochodzenia roślinnego 3% - znane ze swoich właściwości nawilżających.
2 KROK - Długotrwałe nawilżenie
● Kompleks trehalozy i białka roślinne 3% - związek trehalozy, zwanej także "cukrem życia"
cząsteczka znaleziona w roślinach pustynnych, aby wytrzymać suchość) i hydrolizowane białka
roślinne (owies, kukurydza, soja i pszenica), które pomagają przywrócić naturalne nawodnienie
poprzez zatrzymywanie wody w komórkach i spowalniające odwodnienie.
● Ekstrakt z buraków 3% - naturalny aminokwas, który wychwytuje i redystrybuuje wodę za
każdym razem, gdy skóra tego potrzebuje. Pomaga w utrzymaniu równowagi wodnej w komórce.
● Wyciąg z trawy azjatyckiej 3% - australijska roślina bogata w potas, który jest odporny na
ekstremalne stresy hydrologiczne. Zapewnia skórze intensywne i długotrwałe nawilżenie,
zachowując przy tym rezerwę wodną i równowagę osmotyczną.
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● Mikro-perły kwasu hialuronowego 0,05% - tworzą film na powierzchni skóry i pomagają
uchwycić cząsteczki wody obecne w atmosferze.
● Aloes 15% - Naturalny żel bogaty w polisacharydy (cukry), który tworzy film do utrwalania
wody.
● Ekstrakt z senny alexandriny 0,05% - Ta roślina strączkowa pochodząca z Indii
(odpowiednik warzywny kwasu hialuronowego) pomaga w wychwytywaniu wody, zwiększa jej
zdolność do naprawy i zapewnia długotrwałą wilgoć.
3 KROK - Zapobieganie odwodnieniu
● Ekstrakt z roślin psiankowatych 1% - ogranicza zanik wody przez skórę, aktywując różne
lipidy naskórka zaangażowane w cement międzykomórkowy. Pomaga odbudować barierę
ochronną.
Sposób użycia:
Rano i / lub wieczorem, na oczyszczoną skórę, nakładaj lekkim masażem na twarz, szyję i dekolt.
Postępuj zgodnie ze swoją regularną pielęgnacją skóry.
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