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Dermomedica Zestaw Świąteczny Blask Bez
Podrażnień; Tranexamic C Serum + Azelaic Cleanser
+ Masażer
kod produktu: 23550
kategoria: OKAZJE > PROMOCJE

Producent: DermoMedica
362,00 zł
294,00 zł
Kod QR:

ZESTAW ŚWIĄTECZNY Dermomedica

Tranexamic C Serum 30 ml + Azelaic Cleanser 60 ml +
Masażer

Idealny zestaw do pielęgnacji wymagającej skóry wrażliwej, silnie unaczynionej, z tendencją do
przebarwień pozapalnych, zmarszczek, skłonnej do rumienia. Już po pierwszym użyciu Twoja
skóra będzie niezwykle gładka, koloryt wyrównany, a docelowo uelastycznią się naczynia
krwionośne, więc skóra będzie mniej skłonna do zaczerwienień.

Tranexamic C Serum
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Formuła serum opiera się na innowacyjnym połączeniu kwasu traneksamowego z amfifilową
witaminą C i epidermalnym czynnikiem wzrostu. Serum działa depigmentacyjnie i
przeciwstarzeniowo. Kwas traneksamowy wykazuje silne właściwości rozjaśniające i
wzmacniające naczynia krwionośne. Zmniejsza hiperpigmentacje, melasmę i dyskoloryzacje
naczyniowe, pomagając uzyskać równomierny koloryt skóry, nawet skłonnej do rumienia.

Azelaic Cleanser

Formuła żelu opiera się na innowacyjnym połączeniu kwasu azelainowego z ekstraktem z
zielonej herbaty. Żel działa przeciwzaskórnikowo i przeciwzapalnie, przy czym dokładnie
oczyszcza skórę z makijażu i zanieczyszczeń. Kwas azelainowy wykazuje silne właściwości
bakteriostatyczne i sebostatyczne, zmniejszając zmiany trądzikowe zarówno w trądziku
pospolitym i różowatym o podłożu łojotokowym.

PRZEZNACZENIE:
- sucha
- normalna
- mieszana
- tłusta
- przebarwienia hormonalne, posłoneczne, naczyniowe
- naczynkowa
- trądzik różowaty

SPOSÓB UŻYCIA:

Aby zwiększyć przenikanie substancji aktywnych użyj silikonowego masażera, lekko zwilż go
wodą, a następnie ruchami kolistymi wykonaj delikatny masaż. Pamiętaj, że masażera możesz
używać do oczyszczenia skóry za pomocą żelu Azelaic Cleanser Dermomedica. Masażer może
być używany bezpośrednio przed aplikacją serum bądź kremu.

-Serum Tranexamic C Serum stosuj na dzień. Nanieś 4-5 kropli Tranexamic C Serum na twarz,
szyję oraz dekolt i lekko wmasuj. W celu optymalizacji efektów używaj Dermomedica Anti-Aging
Eye Cream na okolicę oczu. Stosując serum z witaminą C codziennie na dzień używaj
Dermomedica Resveratrol Mineral Cream SPF 30.

-Żel Azelaic Cleanser jest do stosowania na dzień i na noc. Nanieś żel z ciepła wodą na dłonie i
masuj do uzyskania konsystencji pianki. Rozprowadź piankę na twarz i szyję lekko masując, zmyj
preparat ciepła wodą i osusz ręcznikiem, Używaj dwa razy dziennie.
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