
 
Apteka Zabobrze - Majowa

Ul. 1 Maja 6/1, Jelenia Góra
+ 48 885 910 900

 

 

SESDERMA zestaw FACTOR G (krem+krem oczy)
 

Cena: 183,08 zł

Opis słownikowy

MARKA SESDERMA

OPAKOWANIE 50 ml (+15 ml)

POSTAĆ KREM

PRODUCENT SESDERMA SP. Z O.O.

SUBSTANCJA
CZYNNA

-

Opis produktu
 

Opis produktu
Factor G Renew przeznaczony jest dla skóry, która potrzebuje ujędrnienia i odmłodzenia. Formuła Factor G Renew Krem zawiera
peptydy biomimetyczne, 5 czynników wzrostu pochodzenia roślinnego (HGH, GM-CSF, EGF, TGF-β2 i TIMP 2), komórki macierzyste
pozyskane z jabłoni domowej oraz wyciąg z wąkroty azjatyckiej, które stymulują procesy odnowy, ujędrniają, napinają i wygładzają
skórę. Kompleks antyoksydacyjny, w skład którego wchodzą ergotioneina, pterostilben, kwercetyna i witamina E, chroni skórę przed
czynnikami zewnętrznymi, pomagając na dłużej zachować jej młody wygląd. Zastosowanie nanotechnologii gwarantuje skuteczne
wchłanianie składników kremu przez skórę. Krem został nagrodzony w 2015 r. przez magazyn „LNE”.

Krem pod oczy – 5 czynników wzrostu pochodzenia roślinnego (HGH, GM-CSF, EGF, TGF-β2
i TIMP 2), peptydy biomimetyczne, komórki macierzyste jabłoni domowej, wyciąg z wąkroty
azjatyckiej oraz retinaldehyd zagęszcza i ujędrnia skórę, co zapobiega powstawaniu kurzych
łapek i opadaniu powiek, witamina K pomaga rozjaśniać cienie i uszczelniać naczynka
krwionośne. Silny kompleks antyoksydacyjny zapobiega uszkodzeniom komórek, neutralizując
wolne rodniki, i zabezpiecza skórą przed degeneracją włókien kolagenowych. W kremie
wykorzystano nanotechnologię zwiększającą przenikanie składników w głąb skóry.

Sposób użycia
 Stosować dwa razy dziennie, rano i wieczorem, na skórę twarzy. Wykonywać delikatny masaż aż do pełnego wchłonięcia preparatu.

Nałożyć niewielką ilość na skórę wokół oczu. Delikatnie wmasować w kierunku od wewnątrz do zewnątrz.

Skład
Czynniki wzrostu TGF – β2, HGH, GM-CSF, tripeptyd -5, tetrapeptyd – 3, komórki macierzyste jabłoni domowej, wąkrota azjatycka,
ergotioneina, pterostilben, kwercetyna, witamina E.

Czynniki wzrostu (HGH, GM-CSF, EGF, TGF-β2 i TIMP 2), peptydy biomimetyczne, komórki macierzyste jabłoni domowej Malus
Domestica, wyciąg z wąkroty azjatyckiej.
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