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Niverosin Krem pielęgnujący skórę naczynkową, 50 g
 

Cena: 27,20 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 g

Postać -

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Niverosin to specjalistyczny preparat przeznaczony do kompleksowej pielęgnacji skóry z problemami naczynkowymi, przyczyniający się
do poprawy kondycji i wyglądu skóry dotkniętej defektami dermokosmetycznymi.

Krem Niverosin skutecznie zmniejsza widoczność tzw. pajączków, chroni skórę przed ich powstawaniem, zmniejsza zaczerwienienia, a
także wspomaga redukcję przebarwień i drobnych zasinień.

Dzięki kompozycji 5 aktywnych składników krem wspomaga skórę ze skłonnością do występowania pajączków, przebarwień, drobnych
zasinień, a filtr SPF 15 chroni skórę przed działaniem promieni słonecznych (UVA/UVB).

Diosmina i hesperydyna - naturalnie występujące flawonoidy, wywierają działanie ochronne na małe naczynka krwionośne, wzmacniając
jednocześnie ich odporność na uszkodzenia mechaniczne. Hesperydyna wspomaga szczelność naczynek poprzez hamowanie działania
hialuronidazy, flawonoidy posiadają działanie przeciwstarzeniowe i przeciwutleniające, cechują się również zdolnością do redukowania
wolnych rodników.

Wyciąg z kasztanowca (Aesculus hippocastanum) - redukuje zaczerwienienia, miejscowo pojawiające się przebarwienia oraz wpływa
bardzo korzystnie na szczelność i elastyczność ścianek naczynek i wspomaga utrzymanie dobrej kondycji sieci naczyń włosowatych,
dzięki czemu niweluje obrzęk i opuchliznę.

Wyciąg z ruszczyka kolczastego (Ruscus aculeastus) - zawiera saponozydy, w tym ruskogeninę wzmacniającą ściany drobnych
naczynek poprzez inhibicję aktywności enzymatycznej elastazy, wspomaga kondycję skóry i stymuluje jej powierzchniową
mikrocyrkulację.

D-pantenol - nawilża, zmiękcza oraz uelastycznia naskórek, działa kojąco, zapobiega wysuszeniu, łagodzi podrażnienia skóry
naczynkowej oraz stymuluje jej naturalną regenerację, zapewnia odpowiednie poczucie komfortu.
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Systematyczna pielęgnacja za pomocą kremu Niverosin wspomaga utrzymanie prawidłowych funkcji fizjologicznych skóry oraz
zachowanie odpowiedniego napięcia i elastyczności naczyń występujących w jej powierzchniowych warstwach.

Skład:
Zmikronizowana diosmina i hesperydyna, wyciąg z kasztanowca, wyciąg z ruszczyka kolczastego, D-pantenol, filtr SPF 15

Sposób użycia:
Delikatnie wmasować niewielką ilość kremu w skórę dotkniętą problemami naczynkowymi. Preparat należy stosować dwa razy dziennie
lub w zależności od indywidualnych potrzeb.
Krem przeznaczony do pielęgnacji skóry twarzy i całego ciała.

Opakowanie: 50 g
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