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Ziaja Jaśmin, krem przeciw zmarszczkom na noc 50+, 50ml
 

cena: 16,11 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 50 ml (słoik)

Postać krem

Producent ZIAJA

Rodzaj rejestracji kosmetyk

Opis produktu
 

Ziaja Ja?min Krem przeciw zmarszczkom na noc 50+ to ekskluzywna emulsja na noc do piel?gnacji skóry
po 50 roku ?ycia. Autentycznie odpowiada na naturalne wymagania ka?dego rodzaju skóry dojrza?ej.
Kompensuje utrat? kolagenu, fizjolipidów i kwasu hialuronowego. Zawiera fitoestrogen – genistein? – izoflawon
o aktywno?ci hormono-podobnej, calcium – g?ówny czynnik regeneruj?cy epiderm? oraz czynnik rozja?niaj?cy
przebarwienia skórne. 

Dzia?anie
  - mikro-kolagen, genisteina, hydroksyprolina - odbudowuje naturaln? struktur? skóry: 
- skutecznie wzmacnia w?ókna kolagenu i elastyny 
- organizuje prawid?owe usieciowanie w?ókien bia?kowych 
- wyra?nie zwi?ksza g?sto?? i spoisto?? tkanki ??cznej 
- doskonale uelastycznia oraz zapobiega utracie spr??ysto?ci 
  - calcium, kwas hialuronowy - zapobiega wiotczeniu, wyg?adza zmarszczki: 
- regeneruj?c funkcj? podporow? skóry zapobiega jej wiotczeniu 
- redukuje g??boko?? zmarszczek g??bokich i powierzchniowych 
- trwale nawil?a naskórek oraz g??bsze warstwy skóry 
- poprawia napi?cie i zmniejsza szorstko?? naskórka 
  - mas?o ja?minowe, NNKT z oleju oliwkowego, kokosowego i Canola - liporegeneruje naskórek: 
- reguluje funkcje bariery ochronnej skóry 
- uzupe?nia niedobory fizjologicznych lipidów 
- wyra?nie od?ywia i zmi?kcza naskórek 
  - ekstrakt z mandarynki japo?skiej - redukuje przebarwienia: 
- wp?ywa reguluj?co na procesy melanogenezy 
- rozja?nia przebarwienia s?oneczne oraz plamy zwi?zane z wiekiem 
- wyrównuje nierównomierny koloryt skóry 
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Stosowanie
 Krem nanie?? na noc na skór? twarzy i szyi, delikatnie wklepa?. 2-3 razy w tygodniu polecamy stosowanie
ja?minu w esencji. Najlepsze efekty uzyskuje si? po na?o?eniu esencji na skór? twarzy i szyi bezpo?rednio po
wch?oni?ciu kremu na noc.

Sk?ad
 Substancje aktywne: calcium, genisteina, kwas hialuronowy, hydroxyprolina, ekstrakt z mandarynki
japo?skiej, mas?o ja?minowe, mikro-kolagen.
Produkt testowany dermatologicznie i alergologicznie.

Podmiot odpowiedzialny
 Ziaja Ltd Zak?ad Produkcji Leków sp. z o.o.,
ul. Jesienna 9,
80-298 Gda?sk
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