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GoCranberry serum
przeciwzmarszczkowe na noc
30ml
Cena

41,50 zł

Opis produktu
Intensywnie nawilżające serum przeciwzmarszczkowe na noc GoCranberry przeznaczone jest dla każdego typu cery. Stosowane systematycznie doskonale pielęgnuje i chroni skórę
pozostawiając ją nawilżoną, jędrną oraz pełną blasku. Serum zmniejsza przebarwienia skóry oraz spłyca zmarszczki chroniąc przed powstawaniem nowych. Doskonale nawilża, wygładza,
zapobiega ponownej utracie wody oraz intensywnie regeneruje. Skóra pozostaje elastyczna i jędrna oraz pełna blasku. Zawiera stabilną formę witaminy C.
Stosowanie:
Niewielką ilość serum wmasuj delikatnie w skórę twarzy oraz dekoltu. Aplikuj codziennie na noc po dokładnym oczyszczeniu skóry.
Składniki aktywne:
WITAMINA C - wysokiej jakości stabilna forma witaminy C odpowiedzialna jest za stymulowanie produkcji kolagenu. Rozjaśnia przebarwienia dzięki hamowaniu wydzielania melaniny.
Wzmacnia funkcje obronne skóry. Jest doskonałym przeciwutleniaczem oraz zapobiega utracie wody.
KOLAGEN CollasurgeTM - kolagen pochodzenia morskiego. Zawartość kolagenu w skórze ludzkiej zmniejsza się z wiekiem z powodu działania zanieczyszczonego środowiska, światła
słonecznego i stresu związanego z nowoczesnym stylem życia. Dlatego w celu uniknięcia przedwczesnego starzenia się skóry tak ważne jest dostarczanie tego cennego składnika. Użyty w
serum kolagen posiada małą cząsteczkę zdolną do przenikania w wewnętrzne warstwy skóry. Poprawia jędrność i elastyczność skóry, a także idealnie nawilża i wygładza.
HIALURONIAN SODU - ma doskonałe właściwości łagodzące, skutecznie nawilża przesuszoną skórę ze skłonnościami do pierzchnięcia, nadmiernie wysuszoną. Wygładza, poprawia
elastyczność, ujędrnia. Dobrze nawilżona warstwa rogowa naskórka staje się bardziej przepuszczalna dla substancji czynnych.
SKWALAN - bardzo istotny, naturalny składnik, decydujący o odpowiednim stanie skóry. To substancja aktywna będącego naturalnym składnikiem ochronnej warstewki skóry. Wchodzi w skład
spoiwa międzykomórkowego naskórka. Zapewnia prawidłowe nawodnienie skóry, miękkość, elastyczność oraz chroni przed parowaniem wody z wnętrza skóry, dodatkowo wykazuje działanie
ochronne przed inwazją bakterii i grzybów oraz przed działaniem promieniowania UV i innymi czynnikami środowiska (zanieczyszczenie powietrza, wiatr, klimatyzacja). Ważną funkcją
skwalanu jest zwiększanie transportu składników aktywnych w głąb skóry.
EKSTRAKT Z OWOCÓW ŻURAWINY - działa korzystnie na skórę, doskonale nawilża, działa liftingująco, spowalnia procesy starzenia się skóry, dostarcza naturalnych witamin i
mikroelementów, wzmacnia odporność skóry.
WITAMINA E - zwana "witaminą młodości". Neutralizuje wolne rodniki, odpowiedzialne za procesy starzenia się skóry, opóźniając powstawanie zmarszczek. Chroni przed zniszczeniem lipidy
naskórka oraz włókna kolagenowe i elastynowe skóry, zapewniając ochronę przed szkodliwym wpływem środowiska. Ma również działanie zmiękczające i wygładzające.
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Skład
Aqua, Glycerin, Squalane*, Pentylene Glycol, Sorbitan Stearate*, Glyceryl Stearate*, Polyglyceryl-6
Palmitate/Succinate*, Sucrose Cocoate*, Cetearyl Alcohol*, Tocopheryl Acetate, Sodium Hyaluronate, Collagen Amino
Acids, Vaccinium Macrocarpon Fruit Extract, Ascorbyl Tetraisopalmitate, Ceramides, Xanthan Gum, Decylene Glycol,
Parfum.
* składniki z certyfikatem ekologicznym
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