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Snailmed Maść na co dzień regenerująca do rąk 30ml
 

cena: 114,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria kosmetyk

Opakowanie 30 ml

Postać maść

Producent Snailmed Polska

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Podstawę maści tworzy drogocenny śluz ślimaka. Stanowi on aż 40,07% maści co zapewnia mu pierwsze miejsce na liście składników i
co bardzo ważne jest oddzielony od wody.

Systematyczne stosowanie maści zapewnia skórze i paznokciom składniki do prawidłowego funkcjonowania i zdrowego wyglądu. Maść
produkowana i pakowana w 100% w Polsce w warunkach laboratoryjnych. Opracowana przez ekspertów ze składników najwyższej
jakości.

Składniki:
Allantoina
Dogłębnie nawilża, koi, działa przeciwzapalnie i przyspiesza regenerację skóry. Działa łagodząco na trądzik, wspomaga eliminację
cellulitu.

Kolagen, elastyna 
Opowiadają za sprężystość oraz jędrność skóry. Ich wysokie stężenie w śluzie ślimaka pozwala na odczucie efektów już po pierwszych
użyciach.

Witaminy A, C i E 
Odżywiają i regenerują skórę, chronią przed działaniem wolnych rodników, wspomagają rozjaśnianie przebarwień.

Kwas glikolowy 
W optymalnym stężeniu dla skóry wygładza, odświeża i regeneruje, spowalnia procesy starzenia skóry. Poprawia koloryt, rozjaśnienia
skórę oraz pozwala na pozbycie się martwego naskórka. Działa oczyszczająco.

Naturalne antybiotyki 
Eliminują bakterie i grzyby, są skuteczne m.in. przeciw bakteriom Eschrichia Coli, Staphylococcus Aureus i Pseudomona Aeruginosa,
które najczęściej występują w przebiegu infekcji skórnych.
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Przeciwutleniacze i Mukopolisacharydy 
Zmniejszają podrażnienia i uczulenia, przyczyniają się do prawidłowego krążenia krwi i limfy. W połączeniu z kolagenem i elastyną
nadają skórze idealną elastyczność, sprężystość oraz nawilżenie.

Glikokoniugaty
Czynniki wzrostu aktywności fibroblastów (komórek skóry), co ma bezpośredni wpływ na funkcje skóry: zwiększa ilość fibroblastów,
stymuluje proces syntezy nowego kolagenu, zapewnia odpowiedni poziom kwasu hialuronowego, ułatwia też migrowanie
keratynocytów, co przyczynia się do szybszego gojenia ran i uszkodzeń.

Te wszystkie składniki zapewniają szerokie spektrum działania śluzu. Jego najważniejszym efektem jest szybka regeneracja skóry. Śluz
działa zbawiennie na uszkodzony kolagen, dostarczając mu cząsteczki hemocyjaniny, bogatej w tlen, który pomaga tworzyć nowe
włókna kolagenu i kształtować podskórną sieć strukturalną.

Pozyskiwanie śluzu:
Proces ten przebiega w nieinwazyjny sposób, bez żadnego uszczerbku na mięczakach. Potrzebna jest do tego zaawansowana
technologia i specjalistyczne laboratoria, w których produkuje się półprodukt, jaki trafia później np. do maści. Wyprodukowanie śluzu
ślimaka o wysokiej jakości wbrew pozorom nie jest łatwym procesem i wymaga ciągłej kontroli sanitarno-epidemiologicznej, aby mieć
pewność, że mięczaki nie wytwarzają niepożądanych toksyn.

Właściwości:
Regeneracja, nawilżenie, wzmocnienie skóry, przywrócenie prawidłowego funkcjonowania, zwalczenie problemów skórnych.

Sposób użycia:
Stosować min. dwa razy dziennie.

Podmiot odpowiedzialny:

SNAILMED Polska Sp. z o.o.
ul. Pusta 62, 41-206 Sosnowiec
Polska

Dodatkowe informacje: 

Zdrovita.pl gwarantuje ponadto szybką, bezpieczną i darmową dostawę zamówionych preparatów. Zapewniamy także przechowywanie i
transport w kontrolowanych warunkach, gwarantujących zachowanie pełni właściwości.

Zdrovita.pl - Dostarczamy Zdrowie od 2008 roku. Zaufaj sprawdzonej marce.
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