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BODY SLIM 20 Natinuel Krem
przeciw cellulitowy 150 ml +
Farmona IDEAL PROTECT 50
ml
Cena

187,47 zł

Cena poprzednia

208,30 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Opis produktu
BODY SLIM 20 Natinuel Krem przeciw cellulitowy 150 ml + Farmona IDEAL PROTECT 50 ml
Krem przeciw cellulitowy, wyszczuplający, ujędrniający BODY SLIM 20 Natinuel - 150 ml
Wyjątkowy preparat do skutecznej walki ze złożoną patologią, jaką jest obrzękowa lipodystrofia miażdżycowa.
Wskazany do pielęgnacji skóry w początkowych fazach cellulitu, suchej i zwiotczałej.
Intensywność działania kremu została ukierunkowana na różne zmiany czynnościowe naskórka, skóry właściwej oraz w
obrębie tkanki podskórnej.

Zalety:
Oddziałuje na bio-chemiczne procesy regulujące czynności adypocytów– komórek tłuszczowych
Aktywuje lipolizę
Usprawnia mechanizmy energetyczne i regenerujące
Ułatwia przenikanie w głąb skóry substancji aktywnych
Przyspiesza usuwanie płynów zastoinowych
Wzmacnia ściany naczyń
Zwiększa spalanie tłuszczu, co powoduje zmniejszenie objętości adypocytów
Wspomaga stopniową redukcję cellulitu
Opóźnia proces zwapnienia fibroblastów

Substancje aktywne:
Kw. Glikolowy, Kw. Migdałowy, Tripeptide 3, Kofeina, Algi
Pojemność - 150 ml
Farmona IDEAL PROTECT Regenerujący krem barierowy SPF50+ / 50 ml
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Specjalistyczny preparat regenerująco - ochronny idealnie odpowiada na potrzeby każdego typu cery, zabezpieczając
skórę przed promieniowaniem słonecznym i łagodząc podrażnienia.
Tworzy delikatny film regenerujący i chroniący skórę przed działaniem słońca.
Polecany do codziennej ochrony przed promieniowaniem UV, a także po zabiegach kosmetycznych naruszających
barierę naskórkową lub innych zabiegach wymagających fotoprotekcji.

Przeznaczenie:
polecany do codziennej ochrony przed promieniowaniem UV, a także po zabiegach kosmetycznych naruszających
barierę naskórkową lub innych zabiegach wymagających fotoprotekcji: mezoterapia mikroigłowa, mikrodermabrazja,
zabiegi z użyciem kwasów, zabiegi laserowe.

POTRÓJNE DZIAŁANIE
OCHRONNE – zapewnia bardzo wysoką ochronę przed szkodliwym wpływem promieniowania UVA i UVB – SPF50+.
Przeciwdziała powstawaniu przebarwień oraz podrażnień skóry.
REGENERUJĄCE – stymuluje naturalny system odnowy naskórka, wzmacnia funkcje barierowe skóry. Skutecznie
łagodzi oznaki podrażnienia i zmniejsza zaczerwienia.
PRZECIWSTARZENIOWE – zapobiega przedwczesnemu starzeniu się skóry wywołanemu nadmierną ekspozycją na
promieniowanie UV.

Składniki aktywne:
UV FILTERS 50+
SEPICALM™VG
NIACINAMIDE

Sposób użycia:
Niewielką ilość kremu delikatnie wmasować w oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu.
Preparat polecany do codziennego stosowania w celu zapewnienia skórze ochrony przed promieniowaniem
słonecznym, szczególnie po zabiegach naruszających barierę naskórkową.
Dla uzyskania optymalnego rezultatu regeneracji, czynność powtarzać co najmniej dwa razy dziennie.
Przy narażeniu na bezpośrednie i dłuższe działanie promieniowania słonecznego, aplikację powtarzać co 2 godziny.

UWAGA! Nadmierne przebywanie na słońcu może powodować poważne zagrożenie dla zdrowia. Produkty z filtrami UVA/UVB
nie zapewniają 100% ochrony. Nawet przy stosowaniu produktu ochrony przeciwsłonecznej niewskazane jest długotrwałe
przebywanie na słońcu.

Pojemność: 50 ml
Obszar pielęgnacji: twarz, szyja, dekolt
Rodzaj kosmetyku: krem
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