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Krem ochronny z filtrem SPF50
SUN BLOCK SPF50 50ml
Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

Tegoder Cosmetics

Opis produktu
Krem o wysokiej ochronie przed promieniowaniem UV i działaniu przeciwzmarszczkowym polecany dla osób, które nie tolerują
słońca, borykających się z problemem występowania przebarwień lub podatnych na poparzenia słoneczne. Polecany również
po zabiegach złuszczania oraz depigmentacji. Może być stosowany również jako ochrona skóry dla niemowląt oraz dzieci
starszych.

Skład kosmetyku:

Masło Shea - naturalny filtr chroniący przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych, bogaty w nienasycone
kwasy tłuszczowe oraz regenerator komórek wygładzający zmarszczki. Składnik używany szczególnie dla skór
wrażliwych.
Filtry UVA i UVB.
Biofaktor HSP - działający jak molekularny ekran. Są to proteiny drożdży, które reagują na promieniowanie
ultrafioletowe syntezą HSP i HSF - protein antystresowych naprawiających zniszczenia po promieniowaniu, jak
udowodniono w niektórych badaniach naukowych.
Olej z nasion winogron - bogaty w kwas linolowy zapewniający skórze gładkość i bogaty w witaminę E
(przeciwutleniacz).
Kompleks oparty na proteinach pszenicy, która odżywia i nawilża.
Witamina E - silny antyoksydant.
Kompleks ekstraktów roślinnych - wyciąg z kasztanowca, Centella asiatica, wyciąg z oczaru wirginijskiego, szałwi,
rozmarynu i cytryny, bogatych we flawonoidy, taniny i witaminy przeciwdziałające podrażnieniom i fotostarzeniu.
Acetyl tyrosine - zabezpiecza przed poparzeniem skóry w wyniku nadmiernej ekspozycji skóry na słońce.
Konezym Q10 - silny antyoksydant.
Mleczan sodu - w właściwościach głęboko nawilżających.
Hydroxytyrysol - uważany za jeden z najsilniejszych polifenoli przeciwko wolnym rodnikom. Polifenole działają jak
fitoestrogeny (estrogeny roślinne), wspomagają ponowne zagęszczenie komórek skóry, ich szybki wzrost i stymulują
syntezę kolagenu oraz elastyny. Redukują występowanie zmarszczek i hamują metaloproteinazy - enzymy niszczące
kolagen.
Wyciąg z melona - bogaty w prowitaminę A (betakaroten), witaminę C i witaminy z grupy B (B6, B3) przeciwdziałające
stresowi oksydacyjnemu i usprawniające system obronny skóry przed promieniowaniem UV.
Isoflawonoidy soi - roślinny odpowiednik estrogenów utrzymujących właściwy poziom gęstości skóry poprzez
wspomaganie procesu syntezy kolagenu i elastyny. Ponadto działają antyrodnikowo.

Przeznaczenie produktu: do użytku profesjonalnego i do odsprzedaży w gabinecie
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