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Cosmelan 2 Mesoestetic 30 g
+ C.prof 210 MESOESTETIC 1
x 5 ml GRATIS!
Cena

545,00 zł

Cena poprzednia

614,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Opis produktu
Cosmelan 2 Mesoestetic 30 g + C.prof 210 MESOESTETIC 1 x 5 ml GRATIS!
Produkt oryginalny - termin przydatności 18 miesięcy

Właściwości i zastosowanie
Cosmelan to krem terapeutyczny przeznaczony do walki z przebarwieniami skóry o różnej etiologii, takimi jak melasma, przebarwienia posłoneczne, pozapalne, plamy starcze, piegi i bielactwo.
Polecany jako kontynuacja terapii rozpoczętej w gabinecie lekarskim, a także jako samodzielny produkt w niezależnej terapii zapobiegającej nawrotom zmian barwnikowych.
Składniki aktywne
Cosmelan zawiera czynniki rozjaśniające o natychmiastowym działaniu.
Kwas kojowy, kwas azelainowy, ɑ-arbutyna i kompleks Tirosinol® - działają intensywnie wybielająco dzięki zmianie mechanizmów metabolicznych w komórkach: hamują enzym
tyrozynazę, który odpowiada za nadprodukcję i niewłaściwe gromadzenie barwnika w skórze. Działają również przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie i regulująco na pracę gruczołów
łojowych, zmniejszając widoczność porów i redukując tendencję do błyszczenia się skóry i pojawiania niedoskonałości
Kwas fitowy – wykazuje bardzo silne działanie antyoksydacyjne i chelatujące: przyspiesza rozpad cząsteczek nagromadzonego w skórze barwnika i umożliwia ich szybkie
odprowadzanie, zmniejszając w bardzo krótkim czasie intensywność zabarwienia plam
Witamina A (w postaci palmitynianu retinolu) i witamina C – działają antyoksydacyjnie, chronią komórki skóry przed szkodliwym wpływem wolnych rodników i drażniących czynników
zewnętrznych, przyspieszają odnowę komórkową, koordynują procesy naprawcze naskórka, stymulują i rewitalizują skórę
Dwutlenek tytanu - SPF15 mineralny ochronny filtr przeciwsłoneczny

Przeznaczenie
Dla kobiet i mężczyzn dotkniętych problemem przebarwień i nierównomiernego kolorytu skóry twarzy i ciała (twarz, szyja, dekolt, plecy, ramiona, przedramiona, dłonie). Cosmelan szczególnie
dobrze tolerowany jest przez skóry tłuste i mieszane oraz z tendencją do zaskórników i drobnych niedoskonałości. W przypadku skór bardzo wrażliwych i nadreaktywnych zalecana konsultacja
z lekarzem.
Stosowanie
Stosować na oczyszczoną skórę twarzy przez pierwszy tydzień 3 razy dziennie. W drugim tygodniu 2 razy dziennie, można też już wykonywać makijaż. W trzecim
tygodniu kontynuować nakładanie kremu podtrzymującego raz dziennie. Po kilku dniach stosowania może wystąpić podrażnienie, zaczerwienienie, złuszczanie lub silne napięcie skóry.
Chociaż pod koniec pierwszego tygodnia będzie już widoczna wyraźna poprawa stanu skóry i rozjaśnienie przebarwień to kuracja musi trwać przynajmniej 3 miesiące. Skrócenie terapii może
spowodować powrót do stanu wyjściowego i konieczne będzie powtórzenie kuracji. Dodatkowo stosować krem z wysokim filtrem słonecznym codziennie rano i przed wyjściem z domu. Po
każdym nałożeniu kremu na twarz stosować preparaty łagodzące Hydra-Vital Factor K lub inny preparat łagodzący zalecony przez lekarza na cały leczony obszar. Krem należy przechowywać
w lodówce.
Aby zabezpieczyć przed powstawaniem przebarwień ważne jest by nakładać krem podtrzymujący COSMELAN po każdej ekspozycji słonecznej, nawet po zakończeniu kuracji.
Produkt dostępny jest w opakowaniu 30 g

C.prof 210 MESOESTETIC Koktajl depigmentujący - 1 x 5 ml
Depigmentujący kotajl do terapii przeznaskórkowej.
Rozjaśnia przebarwienia i zapobiega ich powstawaniu.
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Wskazania:
Przebarwienia skórne powodowane są przez nadmierną produkcję melaniny (ciemny pigment), wywołaną przez
ekspozycję na słońce, ciążę (melazma), starzenie, piegi.

Działanie:
Koktajl rozjaśnia i redukuje przebarwienia różnego pochodzenia oraz zapobiega ich powstawaniu.

Skład:
Kwas traneksamowy
Nikotynamid
N-acetyloglukozamina
Witamina C

Stosowanie:
Koktajl depigmentujący może być wprowadzany do skóry za pomocą następujących technik przeznaskórkowej dystrybucji
substancji aktywnych:
roller/ mikronakłucia
sonoforeza
elektroporacja
jonoforeza c.prof 210 koktajl depigmentujący ma charakter elektrolitu o ładunku ujemnym (-)

Opakowanie: 1 x 5 ml

Produkt do stosowania wyłącznie przez profesjonalistów.
Decydując się na zakup oświadczasz, że jesteś lekarzem lub kosmetologiem przeszkolonym z zakresu medycyny
estetycznej.
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