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URGO DERMOESTETIC Reti Renewal Zestaw Zabiegowy
 

Cena: 225,41 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 2 szt. po 5 ml (+ 4 szt. po 3m.)

Producent URGO SP.Z O.O.

Rejestracja

Zastosowanie Pielęgnacja twarzy

Opis produktu
 

URGO DERMOESTETIC RetiRenewal Zestaw Zabiegowy odbudowująco-odmładzający RETI-C (Krem aktywujący, 2x5ml + Maska do
twarzy, szyi i dekoltu, 4x3ml + Kojąco-regenerujące serum pozabiegowe, 10ml)

Właściwości:

URGO RetiRenewal odbudowująco-odmładzający zestaw zabiegowy z kompleksem RETI-C o działaniu złuszczającym, na bazie retinolu i
witaminy C do twarzy, szyi i dekoltu. Opracowana formuła kosmetyków inspirowana jest kompozycjami składników aktywnych
popularnych w zabiegach medycyny estetycznej. Zabieg stymuluje odnowę komórkową, usuwa martwy naskórek i wygładza. Skóra po
zabiegu jest ujędrniona, napięta i rozjaśniona. Dedykowany do skór z oznakami starzenia, nierównomiernym kolorytem i utratą jędrności
i elastyczności. Zapewnia efekt NOWEJ SKÓRY. 3-etapowy zestaw do użytku domowego inspirowany profesjonalnymi zabiegami
opracowany we współpracy ze specjalistami medycyny estetycznej.
Opakowanie zawiera 2 dwudniowe zabiegi w skład których wchodzi:

  *Krem aktywujący z retinolem, witaminą C i kwasem glikolowym do twarzy, szyi i dekoltu. Przygotowuje skórę do kolejnego etapu
zabiegu zwiększając penetracje składników aktywnych w głąb skóry.
  *Maska do twarzy, szyi i dekoltu zawiera retinol, witaminę C, kwas glikolowy oraz migdałowy. Retinol stymuluje odnowę komórkową i
redukuje zmarszczki. Kwas glikolowy rozluźnia połączenia między komórkami naskórka i wspomaga dynamikę penetracji składników
aktywnych. Dzięki stymulacji fibroblastów wpływa pozytywnie na proces przebudowy, poprawę jędrności i grubości skóry, zwiększając
tym samym syntezę kolagenu, elastyny i glikozaminoglikanów. Kwas migdałowy zmniejsza widoczność drobnych linii i zmarszczek,
pobudza komórki skóry oraz poprawia jej strukturę poprzez stymulację produkcji kolagenu. Witamina C w formie etylowanej zabezpiecza
przed stresem oksydacyjnym, wyrównuje koloryt skóry i rozjaśnia przebarwienia. Zawarte w masce ekstrakty, olejki i probiotyk
kondycjonują skórę, przywracają jej równowagę oraz wspierają działanie kompleksu Reti-C. Synergia działania wszystkich składników
nadaje efekt nowej skóry.
  *Kojąco-Regenerujące serum pozabiegowe zawierające 4 różnej wielkości cząsteczki kwasu hialuronowego, ektoinę, PGA i pantenol.
Łączne działanie ektoiny i kwasu hialuronowego zapewnia nawilżenie na oraz odbudowę bariery hydrolipidowej skóry. Zawartość kwasu
poliglutaminowego (PGA) chroni endogenny kwas hialuronowy przed degradacją. Pantenol wykazuje działanie łagodzące, regenerujące,
stymulując wzrost i odnowę komórek skóry. Serum intensywnie nawilża, regeneruje skórę przywracając jej komfort, poprawia
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elastyczność oraz opóźnia procesy starzenia.

Stosowanie:

DZIEŃ 1
1. Wykonaj demakijaż skóry twarzy, szyi i dekoltu, następnie oczyść skórę z zanieczyszczeń i osusz ręcznikiem. W celu przygotowania
skóry do zabiegu.
2. Nałóż Krem aktywujący (ok. 2,5 ml / pół tubki) na oczyszczoną skórą twarzy, szyi i dekoltu, pozostaw do wchłonięcia (na ok. 10
minut).
3. Następnie nałóż na ten sam obszar całą zawartość saszetki Maski do twarzy szyi i dekoltu. Pozostaw produkt na skórze przez min. 6
godzin (całą noc). Może wystąpić delikatne mrowienie i pieczenie, które jest pożądanym efektem działania składników aktywnych. W
przypadku mocnego pieczenia zmyj przed upływem czasu lub po upływie założonego czasu.
4. Następnie nałóż na ten sam obszar całą zawartość saszetki Maski do twarzy szyi i dekoltu
5. Rano zmyj pozostałości maski letnią wodą po określonym czasie i nałóż Kojące-Regenerujące serum pozabiegowe oraz zastosuj
krem z wysokim filtrem SPF. Stosuj kojąco-regenerujące serum pozabiegowe do czasu złuszczenia się skóry (5-7 dni).

DZIEŃ 2
1. Powtórz czynności z punktów 1-4.
2. Codziennie na dzień stosuj krem z wysokim filtrem SPF. Stosuj Kojąco-regenerujące serum pozabiegowe do czasu złuszczenia się
skóry (5-7 dni).
Zestaw zawiera 2 dwudniowe zabiegi. Drugi zabieg należy wykonać po ok. 21 dniach powtarzając ten sam protokół zabiegow

Ze względu na składniki aktywne stosować krem na dzień z wysoką ochrona SPF.W przypadku skóry wrażliwej stosowanie retinoidów
może powodować zaczerwienienie i lekkie podrażnienie. Złuszczenie naskórka jest zamierzonym efektem procesu odnowy skóry.

Skład:

Krem aktywujący, 2x5ml:
Aqua / Water, Cetearyl Ethylhexanoate, Glycolic Acid, Coconut Alkanes, Glycerin, Triethanolamine, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium
Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Polysorbate 20, Polyacrylate Crosspolymer-6, Sodium Hydroxide, 3-O-Ethyl Ascorbic Acid, Rosa
Moschata Seed Oil, Polyisobutene, Propylene Glycol, Helianthus Annuus Seed Oil, Retinol, Sodium Benzoate, Coco-Caprylate / Caprate,
BHT, Tocopheryl Acetate, Potassium Sorbate, PEG-7 Trimethylolpropane Coconut Ether, BHA, Sorbitan Isostearate, Bacillus Ferment,
Ethyl Ferulate, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Tocopherol.

Maska do twarzy, szyi i dekoltu, 4x3ml:
Aqua / Water, Caprylic / Capric Triglyceride, Glycerin, Glycolic Acid, Alcohol Denat., Sodium Hydroxide, 3-O-Ethyl Ascorbic Acid, Glyceryl
Stearate, PEG-100 Stearate, Mandelic Acid, Polyacrylate Crosspolymer-6, Hydroxyethyl Acrylate / Sodium Acryloyldimethyl Taurate
Copolymer, Rosa Moschata Seed Oil, Retinol, Citric Acid, Tocopheryl Acetate, Ethyl Ferulate, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract,
Tocopherol Vaccinium Myrtillus Fruit Extract, Polyisobutene, Propylene Glycol, Salicylic Acid, Helianthus Annuus Seed Oil, Saccharum
Officinarum Extract, Polysorbate 20, Sodium Benzoate, Coconut Alkanes, Potassium Sorbate, BHT, Citrus Aurantium Dulcis Fruit Extract,
Citrus Limon Fruit Extract, PEG-7 Trimethylolpropane Coconut Ether, Bacillus Ferment, Disodium EDTA, Sorbitan Isostearate, BHA, Acer
Saccharum Extract, Coco-Caprylate / Caprate.

Kojąco-Regenerujące serum pozabiegowe, 10ml:
Aqua / Water, Panthenol, Glycerin, Ectoin, Sodium Hyaluronate, Sodium Acetylated Hyaluronate, Sodium Hyaluronate Crosspolymer,
Hydrolyzed Sodium Hyaluronate, Sodium Polyglutamate, Benzyl
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