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Witaminowe ampułki do
mezoterapii
mikroigłowej/bezigłowej do
twarzy VITAMIN COCTAIL 24x2ml
Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

Tegoder Cosmetics

Opis produktu
Intensywnie odżywczy koktajl witaminowy przeznaczony do zabiegu mezoterapii bezigłowej, elektroporacji, utradźwięków,
zabiegów derma roller o długości igieł do 0,50 mm lub galwanizacji. Podczas zabiegu, dzięki strukturze niskocząsteczkowej
następuje maksymalna absorpcja składników aktywnych preparatu przez skórę. Polecany dla skór wymagających odżywienia,
odwodnionych, pozbawionych blasku, zwiotczałych oraz po intensywnych zabiegach złuszczania, kiedy skóra potrzebuje
witamin i minerałów, aby odbudować właściwą barierę ochronną i lipidową. Proponowana kuracja polega na zabiegach
cotygodniowych przez pierwszy miesiąc kuracji, dwóch zabiegach co dwa tygodnie w drugim miesiącu kuracji oraz jednym
zabiegu raz na miesiąc aż do uzyskania poprawy stanu skóry.
Skład kosmetyku:

roślinne DNA - pozyskane z kiełków pszenicy o właściwościach antyrodnikowych, antyoksydacyjnych,
przeciwzmarszczkowych i napinających, pozostawiające na skórze ochronny film zatrzymujący wilgoć w skórze na
zasadzie kwasu hialuronowego. Wykorzystywane w preparatach dla skór dojrzałych, suchych i wrażliwych oraz dla skór
palacza oraz po nadmiernym opalaniu,
kwas hialuronowy - "gąbka" zatrzymująca wilgoć w skórze o wysokich właściwościach absorpcyjnych i nawilżających
skórę,
DMAE - substancja znajdująca się w rybach (np. sardynkach) oraz w niewielkich ilościach w mózgu człowieka
działająca silnym napięciem tkanek, działająca stabilizująco na membrany komórkowe powodując wydłużenie
żywotności włókien kolagenu i elastyny poprzez uniemożliwienie utraty w nich wilgoci. Najbardziej widocznym efektem
działania DMAE jest napięcie i wypłycenie drobnych linii i zmarszczek wokół oczu oraz ust, redukcja worków pod
oczami oraz poprawa konturu twarzy,
koenzym Q10 - działający antyrodnikowo, przeciwdziałający ich destrukcyjnemu działaniu na skórę,
SOD - enzym antyoksydacyjny produkowany przez organizm do ok. 35 roku życia, który chroni skórę przed działaniem
promieni UVA,
Witaminy - A, C, F, B1, B3, B6 i K,
prolina i cysteina - aminokwasy siarkowe będące prekursorami włókien kolagenu i elastyny, wpływające na spójność
włókien skóry,
minerały - krzem, cynk, miedź, żelazo i magnez, wpływające na poziom odżywienia skóry oraz na jej tonus.
Przeznaczenie produktu: do użytku profesjonalnego
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