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Pharmaceris M TOCOREDUCT FORTE preparat
zmniejszający istniejące rozstępy 75ml
 

Cena: 51,08 PLN

Opis słownikowy

Działanie natłuszczające, nawilżające, odbudowujące,
regenerujące, uelastyczniające,
wygładzające, wyrównujące koloryt,
wzmacniające, zmiękczające

Miejsce
stosowania

ciało

Podmiot
odpowiedzialny

Dr Irena Eris

Postać balsam

Problem rozstępy

Przeznaczenie pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry każda, normalna

Opis produktu
 

Wskazania

Polecany w celu redukcji istniejących rozstępów dla kobiet w ciąży (od 4 miesiąca) i po porodzie, a także osób z tendencją do znacznych
wahań wagi ciała, w szczególności w okresie dorastania, typowym do zmian masy ciała oraz dużego przyrostu. Rekomendowany jako
koncentrat zmiękczający i zmniejszający widoczność blizn poporodowych (np. po cesarskim cięciu) oraz powstałych w wyniku
zewnętrznych uszkodzeń mechanicznych. Nie zakłóca badań USG.

Działanie

Preparat skutecznie spłyca głębokość i zmniejsza widoczność istniejących rozstępów na brzuchu, biodrach, pośladkach i udach, a także
zapobiega powstawaniu nowych. Redukuje barwę rozstępów, które przybierają kolor otaczającej je skóry i stają się mniej widoczne.
Receptura oparta na skompilowanym działaniu Repair–peptid i witaminy E, wbudowuje się w struktury błony komórkowej i lipidów
cementu międzykomórkowego, aktywizując skórę do regeneracji i odbudowy uszkodzonej macierzy komórkowej. Włókna kolagenu i
elastyny ulegają odnowie przywracając skórze odpowiednie napięcie, elastyczność i gładkość. W połączeniu z masłem Shea pobudza
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regenerację tkanek, zmiękczając i wyraźnie zmniejszając widoczność blizn. Formuła Leukine-Barrier wzmacnia i chroni naturalny system
immunologiczny skóry przed powstawaniem podrażnień, a także uczucia pieczenia i świądu. Krem zapewnia natychmiastowe działanie
ujędrniające i uelastyczniające oraz gwarantuje odpowiednie nawilżenie i natłuszczenie skóry.

POSIADA POZYTYWNĄ OPINIĘ INSTYTUTU MATKI I DZIECKA nr OP-ZF/315/K-38/14
POLECANY PRZEZ LEKARZY GINEKOLOGÓW-POŁOŻNIKÓW
WYSOKA TOLERANCJA I SKUTECZNOŚĆ
PRZEBADANY KLINICZNIE I DERMATOLOGICZNIE

Sposób użycia

Stosować rano i wieczorem przez minimum 2 miesiące na umyte obszary ciała z zarysowanymi rozstępami.

Składniki

Witamina E – zapobiega przedwczesnemu starzeniu się skóry, nawilża i przyspiesza proces regeneracji i odbudowy skóry.
Repair-peptid wspomaga odbudowę skóry, przywracając jej odpowiednie napięcie, elastyczność i sprężystość.
Formuła Leukine-Barrier formuła ukierunkowana na regulację naturalnego systemu immunologicznego skóry i łagodzenie
podrażnień.
Masło Shea – ma właściwości łagodzące i zmiękczające.
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