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SESDERMA C-VIT RADIANCE KREM ROZŚWIETLAJĄCY 50
ML
 

cena: 173,50 PLN

Opis słownikowy

Kategoria kosmetyk

Producent Sesderma

Wysyłka do 48 godzin, 1-2 dni

Opis produktu
 

Sesderma całkowicie odnowiła C-VIT, wprowadzając najnowszą, najbardziej stabilną formę witaminy C (3-O-etylowy kwas
askorbinowy) oraz nanotechnologię do wszystkich produktów z linii. W C-VIT wykorzystano również nowy kompleks ANTIOX BOOSTER
SYSTEM, który ma nawet do czterech razy silniejsze działanie antyoksydacyjne! Wszystko to sprawia, że C-VIT jeszcze skuteczniej
niweluje wolne rodniki, przenika do głębokich warstw skóry, wspomaga produkcję cennego kolagenu i przede wszystkim – dodaje skórze
blasku.

C-VIT RADIANCE to lekki, delikatny krem, który szybko się wchłania, pozostawiając uczucie świeżości. Dzięki wyjątkowej kompozycji
substancji aktywnych (witamina C, ginkgo biloba, kwercytyna, pterostylben, palmitoyl tripeptide-5, wyciąg z korzenia lukrecji, wyciąg z
morwy białej) poprawia wygląd skóry, rozświetla i ujednolica koloryt, dodatkowo redukując przebarwienia i zapobiegając ich ponownemu
powstawaniu. Ekstrakt ze słodkiej pomarańczy delikatnie złuszcza skórę i pomaga usuwać martwe komórki naskórka, wspomagający
tym samym odnowę komórkową. Zawiera delikatne drobinki rozświetlające.

Składniki:

Stabilna forma witaminy C – 3-O-etylowy kwas askorbinowy jest pochodną kwasu askorbinowego, najbardziej doskonałą do tej pory.
Ma bardzo trwałą budowę chemiczną i dobrze penetruje naskórek. Dzięki temu łatwo przenika do skóry i daje efekt biologiczny, podczas
gdy czysty kwas askorbinowy praktycznie nie dociera do w skóry właściwej. Dodatkowym elementem jest zastosowanie
nanotechnologii, która znacząco zwiększa penetrację. W trakcie badań 3-O-etylowy kwas askorbinowy wykazywał stabilność i
zachowywał swoje właściwości nawet podczas przechowywania w zamkniętym pojemniku, w temperaturze 20 stopni, przez 2 lata.
Okazał się odporny na działanie zarówno niskich (-15 °C), jak i wysokich (+ 45 °C) temperatur.

ANTIOX BOOSTER SYSTEM – kompleks antyoksydacyjny czyli wyciąg z miłorzębu dwuklapowego (Ginkgo Biloba), kwercetyny i
pterostylbenu. Hamuje aktywność tyrozynazy, wpływa na syntezę melaniny, stymuluje syntezę kolagenu, wykazuje bardzo silne działanie
przecwutleniające, redukuje wolne rodniki, ogranicza stan zapalny, hamuje rozwój bakterii, ma właściwości lipo i hydrofilowe. Wykazuje
doskonałą stabilność, odporny na działanie światła, wysokich temperatur, kwasów, zasad i tlenu.
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Sposób użycia:

Do codziennego stosowania na dzień i/lub na noc na oczyszczoną skórę twarzy.
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