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COLLAGEN LA PURE FACE- TWARZ 200 ML
 

cena: 456,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria kosmetyk

Opakowanie 200 ml

Postać żel

Producent Collagen La Pure

Wysyłka 1-2 dni

Zastosowanie na blizny

Opis produktu
 

COLLAGEN LA PURE FACE/ TWARZ to żel przeznaczony do pielęgnacji skórę twarzy, szyi i dekoltu.Łagodzi podrażnienia po zabiegach
depilacji oraz po wizycie w solarium lub kąpieli słonecznej. Pomaga w uporaniu się ze stanami zapalnymi, takimi jak trądzik różowaty i
młodzieńczy, łuszczyca, AZS. 

Jest to wysokiej jakości preparat transdermalny o perłowo białej barwie, ma właściwość przenikania przez górne warstwy naskórka i
pobudzania biosyntezy naszego naturalnego kolagenu. Żelowa konsystencja i aseptyczne opakowanie z pompką próżniową znacznie
ułatwia aplikacje i zapewnia długą żywotność kolagenu.

DZIAŁANIE: 

- Wzmacnia naczynia włosowate

- Przyspieszy regeneracje tkanek

- Poprawia kondycję cery

- Niweluje blizny np. potrądzikowe

- Zapobiega i spłyca zmarszczki

- Regeneruje i głęboko nawilża skórę
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- Modeluje owal twarzy

- Stymuluje proces odbudowy włókien kolagenowych

- Działa łagodząco i uzupełniająco po zabiegach takich jak mikrodermabrazja diamentowea, peeling chemiczny i mechaniczny

WSKAZANIA:

- Stany zapalne skóry takie jak trądzik różowaty, trądzik młodzieńczy

- Objawy łuszczycy

- Zabiegi jonoforezy i fonoferezy oraz zabiegi ultradźwiękami

- Mezoterapia bezigłowa

- Masaż leczniczy oraz kosmetyczny twarzy

STOSOWANIE:

Na umytą, lekko wilgotną skórę twarzy nanieść niewielką ilość żelu i lekko wklepać opuszkami palców, rano i wieczorem. Czas
wchłaniania wynosi od 10 do 15 minut.

DŁUGOŚĆ KURACJI:

Kurację należy stosować od 4 do 6 tygodni, bardziej dojrzałe cery w okresie okołomenopauzalnym, wymagają kuracji około
8-tygodniowej, która powinna być powtarzana co pół roku, lub co rok (w zależności od cech indywidualnych skóry uwarunkowanych
genetycznie). Collagen La Pure nie uzależnia, a jego odstawienie nie powoduje pogorszenia się stanu skóry.

Efekty kuracji Collagenem La Pure utrzymują się - w zależności od rodzaju skóry, wieku i innych cech indywidualnych- przez kilka
miesięcy, dlatego nie jest wymagane stosowanie Collagenu La Pure przez stały okres.  

COLLAGEN LA PURE FACE/ TWARZ to żel przeznaczony do pielęgnacji skórę twarzy, szyi i dekoltu.Łagodzi podrażnienia po zabiegach
depilacji oraz po wizycie w solarium lub kąpieli słonecznej. Pomaga w uporaniu się ze stanami zapalnymi, takimi jak trądzik różowaty i
młodzieńczy, łuszczyca, AZS. 

Jest to wysokiej jakości preparat transdermalny o perłowo białej barwie, ma właściwość przenikania przez górne warstwy naskórka i
pobudzania biosyntezy naszego naturalnego kolagenu. Żelowa konsystencja i aseptyczne opakowanie z pompką próżniową znacznie
ułatwia aplikacje i zapewnia długą żywotność kolagenu.
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DZIAŁANIE: 

- Wzmacnia naczynia włosowate

- Przyspieszy regeneracje tkanek

- Poprawia kondycję cery

- Niweluje blizny np. potrądzikowe

- Zapobiega i spłyca zmarszczki

- Regeneruje i głęboko nawilża skórę

- Modeluje owal twarzy

- Stymuluje proces odbudowy włókien kolagenowych

- Działa łagodząco i uzupełniająco po zabiegach takich jak mikrodermabrazja diamentowea, peeling chemiczny i mechaniczny

WSKAZANIA:

- Stany zapalne skóry takie jak trądzik różowaty, trądzik młodzieńczy

- objawy łuszczycy

- Zabiegi jonoforezy i fonoferezy oraz zabiegi ultradźwiękami

- Mezoterapia bezigłowa

- Masaż leczniczy oraz kosmetyczny twarzy

STOSOWANIE:

Na umytą, lekko wilgotną skórę twarzy nanieść niewielką ilość żelu i lekko wklepać opuszkami palców, rano i wieczorem. Czas
wchłaniania wynosi od 10 do 15 minut.

DŁUGOŚĆ KURACJI:
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Kurację należy stosować od 4 do 6 tygodni, bardziej dojrzałe cery w okresie okołomenopauzalnym, wymagają kuracji około
8-tygodniowej, która powinna być powtarzana co pół roku, lub co rok (w zależności od cech indywidualnych skóry uwarunkowanych
genetycznie). Collagen La Pure nie uzależnia, a jego odstawienie nie powoduje pogorszenia się stanu skóry.

Efekty kuracji Collagenem La Pure utrzymują się - w zależności od rodzaju skóry, wieku i innych cech indywidualnych- przez kilka
miesięcy, dlatego nie jest wymagane stosowanie Collagenu La Pure przez stały okres.  
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