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Kolagen Naturalny Silver 200ml

  

CHRO? KOLAGEN W TRANSPORCIE W okresie lata oraz zimy ze wzgl?du na temperatury dodatnie (powy?ej 20°C) lub ujemne (poni?ej
5°C), zalecamy wybiera? ochron? termiczn?. Dzi?ki ochronie kolagen dotrze do Ciebie bezpieczny, zachowuj?c nienaruszon? struktur? ?ywego
bia?ka (potrójna helisa). 

Ocena: Nie ma jeszcze oceny 
Cena

367,00 z?

  

Ask a question about this product 

ProducentCOLWAY 

Opis 

Kolagen Naturalny Silver przyj?? posta? szaro-per?owego lekkiego ?elu. ?atwy w aplikacji. Szybko si? wch?ania i nie pozostawia t?ustych
?ladów na ubraniach czy bieli?nie. Zalecany jest do stosowania na ca?e cia?o. Nadaje si? równie? do masa?u. Idealnie sprawdzi si?, jako
?rodek regeneruj?cy skór? po lecie, a tak?e opalaniu w solarium. Kolagen Naturalny Silver to kosmeceutyk przeznaczony do ka?dego
rodzaju skóry.

Kolagen Naturalny Silver pomaga:

zregenerowa? uszkodzenia skóry;
w procesie od?ywienia i nawil?enia skóry;
pozby? si? uczucia naci?gni?tej skóry;
uj?drni? i uelastyczni? skór? ca?ego cia?a;
przywróci? g?sto?? skórze;
opó?ni? proces starzenia skóry;
powstrzyma? atak wolnych rodników na skór?;
ukoi? wszelkie podra?nienia, tak?e te po uk?szeniach owadów.

AKTYWNE SK?ADNIKI

KOLAGEN
Kluczowy element budowy skóry, który decyduje o jej najwa?niejszych parametrach, jak: spr??ysto??, elastyczno??, g?adko??, napi?cie.
Reguluje on równie? wygl?d drobnych naczy? krwiono?nych znajduj?cych si? w skórze.
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ELASTYNA
Bia?ko stanowi?ce wa?ny sk?adnik w?ókien odpowiadaj?cych za spr??ysto??, elastyczno?? oraz rozci?gliwo?? skóry. Sk?adnik niezb?dny dla
zachowania m?odego wygl?du. Elastyna wykazuje te? dzia?anie nawil?aj?ce i wyg?adzaj?ce.

KWAS MLEKOWY
Stymuluje produkcj? ceramidów odpowiedzialnych za ochron? i nawil?enie, a tak?e odnow? komórkow? skóry. Wspiera on równie?
przyswajanie przez skór? sk?adników aktywnych. Pobudza te? fibroblasty do produkcji kolagenu.

Preparat aplikujemy 2 x dziennie na oczyszczon? i lekko zwil?on? skór? wmasowuj?c, a? do ca?kowitego wch?oni?cia. Nast?pnie po 10-15
minutach nanosimy krem piel?gnacyjny lub balsam.

Opinie

Nikt jeszcze nie recenzowa? tego produktu. 
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