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ISIS NEOTONE Serum na noc 30 ml
 

Cena: 87,45 pln

Opis słownikowy

Producent EKOPHARM

Rejestracja

Opis produktu
 

ISIS Pharma Neotone, serum likwidujące przebarwienia skóry, na noc, 30 ml

Unikalne połączenie sześciu synergistycznie działających składników aktywnych Neotone hamuje nadprodukcję melaniny i niweluje
przebarwienia skórne. Ma lekką konsystencję i przyjemną teksturę. Nie klei się i szybko się wchłania. Jest delikatnie perfumowany.

Zawarty w składzie DEPI-ACT COMPLEX to nowoczesny opatentowany kompleks stworzony z synergistycznie działających składników
aktywnych: 4% Diacetylu boldyny (wyciąg z kory chilijskiego drzewa boldo), 1% WNT Inhibitora (dezaktywatora tyrozyny, który blokuję
produkcję melaniny), ekstraktu z korzenia lukrecji gładkiej i witaminy B3 - działających na wszystkich etapach melanogenezy oraz 6%
kwasu glikolowego i 0,5% kwasu salicylowego.

Zastosowanie: dla osób z wrażliwą skórą do usuwania przebarwień: o podłożu genetycznym, endokrynologicznym oraz w chorobach
wątroby; pozapalne, pourazowe i powstałych po trądziku; posłonecznych oraz pojawiających się wraz z wiekiem w wyniku starzenia się
skóry; do usuwania brązowych plam, piegów na skórze twarzy, dekoltu i dłoni oraz plam polekowyh (powstałych w wyniku stosowania
doustnej antykoncepcji czy kuracji hormonalnej); do stosowania w przypadku melazmy o podłożu hormonalnym (ciąża, okres
menopauzy).

Sposób użycia: wieczorem nałożyć serum na skórę objętą zmianami oraz przylegającą do zmian w celu zrównoważenia tonacji skóry. W
trakcie stosowania serum należy bezwzględnie unikać ekspozycji na promienie słoneczne i zawsze stosować ochronę przeciwsłoneczną
UVA/UVB. Na dzień zaleca się stosować neoTONE Radiance serum na dzień z filtrem UVA/UVB SPF50+. Podczas usuwania przebarwień
i po jego zakończeniu nie należy opalać się, aby nie spowodować nawrotu przebarwień. Krem należy stosować co najmniej przez okres 3
miesięcy

Składniki (INCI): Aqua (woda), Dimethicone, Glycolic Acid, Caprylic/Capric Triglyceride, Alcohol Denat., Glycerin (gliceryna), Isopentyldiol,
Niacinamide (witamina B3), Sodium Hydroxide, Polyacrylate Crosspolymer-6, Hydroxyethylcellulose, 1,2-Hexanediol, Trimethoxybenzyl
Acetylsinapate, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Salicylic Acid, Dimethicone/Vinyl Dimethicone
Crosspolymer, Parfum (Fragrance), Chlorphenesin, Beta-Glucan (beta-glukan), Algin, Citric Acid, Xanthan Gum, Polysorbate 60, Benzoic
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Acid, Sorbic Acid, Sorbitan Isostearate, T-Butyl Alcohol, Bentonite, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract (ekstrakt z korzenia lukrecji
gładkiej), Disodium Phosphate, Diacetyl Boldine, Sodium Phosphate.

Dodatkowe informacje:
Produkt przebadany dermatologicznie – do wszystkich typów skóry.
Przechowywać w temperaturze od 5-25°C.

Producent:
ISIS PHARMA
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