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URGO DERMOESTETIC C-vitalize Zestaw Zabiegowy
 

Cena: 185,45 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 50 ml (+ 4 amp. po 1 ml + 4 sa.)

Postać Krem,Serum,Maska

Producent URGO SP.Z O.O.

Rejestracja

Zastosowanie Pielęgnacja twarzy

Opis produktu
 

URGO DERMOESTETIC C-Vitalize Rewitalizująco-rozświetlający zestaw zabiegowy z kompleksem C-HYAL na bazie witaminy C i kwasu
hialuronowego

Wskazania:

C-Vitalize Rewitalizująco-Rozświetlający zestaw zabiegowy z kompleksem C-HYAL na bazie witaminy C i kwasu hialuronowego do skóry
twarzy, szyi i dekoltu, o działaniu antyoksydacyjnym.

Właściwości:

Opracowana formuła inspirowana jest kompozycjami składników aktywnych popularnych w zabiegach medycyny estetycznej.
Zestaw Urgo Dermoestetic C-vitalize zawiera:

-Korundowy peeling aktywujący, 50 ml
-Ampułka z serum z 15% witaminą C, 4 x 1 ml
-Maska do twarzy, szyi i dekoltu z witaminą C i kompleksem hialuronowym, 4 x 2,5 ml

Zestaw zawiera 4 zabiegi do wykonania w odstępach 7-dniowych.
Dla kogo?

Zestaw dedykowany jest do skóry szarej, ziemistej, zmęczonej, pozbawionej blasku, z pierwszymi objawami starzenia się skóry i
nierównym kolorytem.
Jak działa zabieg C-Vitalize?

-Zabieg wygładza drobne linie i zmarszczki.
-Działa rewitalizująco, nawilżająco i antyoksydacyjnie.
-Skóra po zabiegu jest napięta, nawilżona i rozświetlona.
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3-etapowy zestaw do użytku domowego inspirowany profesjonalnymi zabiegami opracowany we współpracy ze specjalistami
medycyny estetycznej.

-Korundowy Peeling Aktywujący z kwasem glikolowym i glukonolaktonem oraz z witaminą C stabilizowaną kwasem ferulowym.
Przygotowuje skórę do kolejnych etapów zabiegu, oczyszczając ją z martwych komórek naskórka oraz zapewniając ochronę
antyoksydacyjną.
-Ampułka z serum z 15% witaminą C działa napinająco, antyoksydacyjnie i rozświetlająco.
-Maska do twarzy, szyi i dekoltu z witaminą C i kompleksem hialuronowym. Wysoka koncentracja witaminy C w dwóch formach
wykazuje działanie rewitalizujące i rozświetlające skórę. W połączeniu z kwasem ferulowym wzmacniającym i stabilizującym jej
działanie, zabezpiecza przed stresem oksydacyjnym, wyrównuje koloryt skóry i rozjaśnia przebarwienia. Zastosowanie kompleksu
łączącego cztery wielkości molekularne kwasu hialuronowego zapewnia nawilżenie na różnym poziomie skóry oraz zapobiega
transepidermalnej utracie wody. Dodatkowo wykazuje działanie wypełniające, wygładzające i napinające skórę. Zawarte w masce
enzymy proteolityczne zapewniają efekt liftingu, przywracają równowagę skóry, zaś masło Shea oraz olej ze słodkich migdałów
odżywiają i zmiękczają skórę.

Stosowanie:

Zabieg do stosowania rano lub wieczorem.

Zabieg wykonywany wieczorem:

  Wykonaj demakijaż skóry twarzy, szyi i dekoltu, następnie oczyść skórę z zanieczyszczeń i osusz ręcznikiem.
  W celu przygotowania skóry do zabiegu nałóż na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu Korundowy peeling aktywujący (ok. 2 ml),
wmasuj kolistymi ruchami przez ok. 1 minutę. Następnie nałóż kolejną warstwę Korundowego peelingu aktywującego i powtórz masaż.
Pozostaw produkt na skórze przez minimum 10-15 minut, następnie zmyj obficie letnią wodą i osusz delikatnie ręcznikiem. Może
wystąpić mrowienie i pieczenie, które jest pożądanym efektem działania kwasów. W przypadku mocnego pieczenia zmyć przed
upływem czasu.
  W oczyszczoną i osuszoną skórę twarzy, szyi i dekoltu wmasuj całą zawartość Ampułki z Serum z witaminą C, poczekaj do
wchłonięcia.
  Bezpośrednio na witaminę C nałóż całą zawartość saszetki z Maską do twarzy, szyi i dekoltu, pozostaw na minimum 6 h. Zmyj
pozostałości maski letnią wodą po określonym czasie. Na skórę po zabiegu zastosuj krem z wysokim filtrem SPF.
  Na dzień stosuj krem z wysokim filtrem SPF.

Zabieg wykonywany rano:

  * Wykonaj demakijaż skóry twarzy, szyi i dekoltu, następnie oczyść skórę z zanieczyszczeń i osusz ręcznikiem.
  *W celu przygotowania skóry do zabiegu nałóż na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu Korundowy peeling aktywujący (ok. 2 ml),
wmasuj kolistymi ruchami przez ok. 1 minutę. Następnie nałóż kolejną warstwę Korundowego peelingu aktywującego i powtórz masaż.
Pozostaw produkt na skórze przez minimum 10-15 minut, następnie zmyj obficie letnią wodą i osusz delikatnie ręcznikiem. Może
wystąpić mrowienie i pieczenie, które jest pożądanym efektem działania kwasów. W przypadku mocnego pieczenia zmyć przed
upływem czasu.
  * Następnie nałóż całą zawartość saszetki z Maską do twarzy, szyi i dekoltu, pozostaw na minimum 30 minut. Zmyj pozostałości maski
letnią wodą po określonym czasie.
  *W oczyszczoną i osuszoną skórę twarzy, szyi i dekoltu wmasuj całą zawartość Ampułki z Serum z witaminą C, poczekaj do
wchłonięcia.
  *Na dzień stosuj krem z wysokim filtrem SPF

WYNIKI BADAŃ

DZIAŁANIE REWITALIZUJĄCE I ROZŚWIETLAJĄCE(2)
EFEKT WYGŁADZENIA I ROZŚWIETLENIA WIDOCZNY JUŻ PO 1 ZABIEGU(1) 
SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA W BADANIACH APLIKACYJNYCH:
96% Poprawia ogólny wygląd i kondycję skóry(2)
96% Redukuje objawy zmęczenia i sprawia, że skóra jest widocznie odświeżona(2)
89% Zapewnia efekt wypoczętej cery(2)
78% Wyrównuje koloryt skóry(2)
Przywraca młody wygląd, nadaje efekt napięcia. Wyrównuje koloryt skóry i sprawia, że przebarwienia są mniej widoczne.(2)
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SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA W BADANIACH APARATUROWYCH(3):
• Wzrost poziomu nawilżenia do 31%
• Wygładzenie skóry do 35%
• Spłycenie zmarszczek do 33%
• Ujędrnienie skóry do 37%
• Zwiększenie elastyczności skóry do 48%
SKÓRA WYGLĄDA MŁODZIEJ NAWET O 7 LAT - samoocena(2)
(1) Badanie aplikacyjne pod kontrola dermatologa, 30 kobiet, 25-38 lat, wyniki po 1 zabiegu.
(2) Badanie aplikacyjne pod kontrola dermatologa, 30 kobiet, 25-38 lat, wyniki po 2 zabiegach.
(3) Pomiar aparaturowy, 9 kobiet, 25-38 lat, wyniki po 2 zabiegach.

Środki ostrożności:

Szczególne środki ostrożności, przeciwwskazania do stosowania zabiegu (KROK 1): Nie należy stosować na uszkodzoną skórę. Unikać
kontaktu z oczami. W przypadku dostania się produktu do oczu przepłukać wodą. Przy stosowaniu preparatów złuszczających należy
zrezygnować z opalania. Tylko do użytku zewnętrznego. Produkt nie powinien być stosowany u kobiet w ciąży i osób w trakcie kuracji
doustnymi retinoidami.
Ze względu na wysoką koncentracje witaminy C zaleca się stosowanie kremu na dzień z wysoką ochroną SPF.

Skład:

Korundowy peeling aktywujący 50 ml
Aqua, Glycolic Acid, Alumina, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Ceteareth-20, Stearic Acid, Alcohol Denat., Gluconolactone, Pentylene Glycol,
Palmitic Acid, Ferulic Acid, Ascorbyl Tetraisopalmitate, Prunus Domestica Seed Oil, Butyrospermum Parkii Butter, Aloe Barbadensis Leaf
Extract, Helianthus Annuus Seed Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Xanthan Gum, Lauric Acid, Myristic Acid, Oleic Acid, Arachidic Acid,
Phenoxyethanol, Propylene Glycol, Ethylhexylglycerin.

Ampułka z serum z witaminą 4 x 1 ml
Aqua/Water, Ascorbyl Glucoside, Propylene Glycol, Ethoxydiglycol, Triethanolamine, Sodium Hydroxide, Sodium Benzoate, Potassium
Sorbate. Zużyć natychmiast po otwarciu.

Maska do twarzy, szyi i dekoltu 4 x 2,5 ml
Aqua/Water, Ascorbyl Glucoside, Ascorbic Acid, Caprylic/Capric Triglyceride, Ethoxydiglycol, Alcohol Denat, Boron Nitride,
Butyrospermum Parkii Butter, Glycerin, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Sodium Hydroxide, Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl
Taurate Copolymer, Polyacrylate-13, Acacia Senegal Gum, Ferulic Acid, Tocopheryl Acetate, Isohexadecane, Xanthan Gum, Isopropyl
Alcohol, Polyacrylate Crosspolymer-6, Sodium Benzoate, Polyisobutene, Pentylene Glycol, Bacillus/Folic Acid Ferment Filtrate Extract,
Butylene Glycol, Polysorbate 80, Potassium Sorbate, Sodium Metabisulfite, Sodium Hyaluronate, Polysorbate 20, Sorbitan Oleate,
Sodium Acetylated Hyaluronate, Sorbitan Isostearate, Sodium Hyaluronate Crosspolymer, 1,2-hexanediol, Hydrolyzed Sodium
Hyaluronate, Ethylhexylglycerin. Zużyć natychmiast po otwarciu.
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