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MY VITA KWAS HIALURONOWY - 7,0% - 30ml
 

Cena: 38,64 zł

Opis słownikowy

MARKA MYVITA

OPAKOWANIE 30 ml

POSTAĆ PŁYN

PRODUCENT PRONESS

REJESTRACJA KOSMETYK

SUBSTANCJA
CZYNNA

-

Opis produktu
 

Opis produktu
Kwas hialuronowy jest polisacharydem naturalnie występującym w macierzy skóry.
Jego zadaniem jest wiązanie i zatrzymywanie wody we wszystkich warstwach skóry zapewniając jej odpowiednie nawilżenie, napięcie i
zdrowy blask.

Z wiekiem jego ilość maleje, sprawiając, że skóra zaczyna tracić jędrność, opada, jest mniej elastyczna i odporna na uszkodzenia do tego
łatwiej ulega podrażnieniem.

Kwas hialuronowy jest silnie higroskopijny.

Zadaniem kwasu hialuronowego jest wiązanie i zatrzymywanie wody w warstwach skóry, aby zapewnić jej optymalne nawilżenie,
wygładzenie i jędrność.

Serum tworzy na skórze powłokę chroniącą przed nadmierną utratą wilgoci, zmniejsza widoczność blizn i likwiduje niewielkie
zmarszczki.

Doskonale nadaje się do pielęgnacji włosów, nawilża końcówki i wyrównuje poziom wody na całej długości włosa. Pozostawia włosy
gładkie, lśniące i sprężyste, zapobiega puszeniu się.

Kosmetyk zawiera aż 7% doskonałej jakości trójcząsteczkowego kwasu hialuronowego o bardzo dobrej wchłanialności.

MyVita czysty kwas hialuronowy 7% trójcząsteczkowy serum:

zawiera wysokie 7% stężenie kwasu hialuronowego,
czysty skład,
nie zawiera sztucznych dodatków
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działanie potwierdzone w teście aplikacyjnym,
przebadany dermatologicznie,
zapewnia prawidłowe nawilżenie skóry,
poprawia elastyczność i wygładza skórę,
przyspiesza gojenie ran,
przywraca zdrowy kolor i blask,
widocznie zmniejsza oznaki procesu starzenia,
odpowiedni dla każdego rodzaju skóry.

Produkt przebadany w akredytowanym laboratorium J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. i poddany ocenie właściwości i działania w teście
aplikacyjnym.

Kwas hialuronowy 7% MyVita uzyskał 96% pozytywnych ocen.

100% badanych zaobserwowało:

odzyskanie blasku
nawilżenie i ujędrnienie skóry
odżywienie i poprawa kondycji skóry
pielęgnacja skóry
poprawa napięcia skóry

Preparat działa kompleksowo dzięki zawartości trzech rodzajów cząsteczek:

ultra-niskocząsteczkowy <0,01 MDa - wnika w głąb skóry i zapewnia efekt długotrwałego nawilżenia,
niskocząsteczkowy <0,1 Mda - działa w strukturze skóry właściwej, głęboko nawilża regeneruje i przywraca elastyczność,
wysokocząsteczkowy 0,8-1,5 Mda - tworzy na powierzchni skóry film zatrzymujący wilgoć i dodatkowo ją wygładza.

Preparat zawiera naturalne konserwanty, chroniące przed rozwojem bakterii i szybkim psuciem produktu.

Zastosowanie
Aqua, sodium hyaluronate, benzyl glycol, phenoxyethanol, rapsberry ketone

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekazabobrze.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

