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KWAS HIALURONOWY
ŻEL 1% 100ml
Cena

33,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Opis produktu
1% roztwór kwasu hialuronowego wielkocząsteczkowego (HMW) w postaci żelu to aktywne odmładzające serum
doskonałe do samodzielnego stosowania, jak i dodania do innych kosmetyków. Kwas hialuronowy wyróżnia się
doskonałą zdolnością wiązania i zatrzymywania wody w skórze, przez co wpływa na błyskawiczną poprawę jędrności i
gładkości naskórka.

Jak działa kwas hialuronowy ?
intensywnie nawilża i regeneruje skórę
widocznie poprawia jędrność
wypełnia głębokie zmarszczki
Kwas hialuronowy jest naturalnym składnikiem naszego organizmu - występuje m.in. w tkance łącznej i naczyniach
krwionośnych, a przede wszystkim w ludzkiej skórze. W wyniku procesu starzenia spada ilość kwasu w organizmie, co
uwidacznia się poprzez postępujące zwiotczenie skóry. Kwas hialuronowy dostarczony skórze w formie żelu
tworzy niekomedogenny film na jej powierzchni, który znacząco podwyższa wilgotność warstwy rogowej naskórka.
Skóra bardzo szybko odzyskuje elastyczność i jest odczuwalnie gładsza, a zmarszczki zostają widocznie
spłycone. Stan ten utrzymuje się przez kolejne dni po zaprzestaniu pielęgnacji kwasem hialuronowym. Kwas hialuronowy jest
odpowiedni dla wszystkich typów cery. Polecany jest szczególnie do pielęgnacji skóry: wrażliwej, dotkniętej egzemą,
łuszczycą, a także ze skłonnością do cellulitu i rozstępów.
Nie zapycha porów, zatem mogą stosować go osoby o skórze tłustej i skłonnej do wyprysków.
Kwas hialuronowy przyspiesza wzrost włosów, działa na nie odżywczo oraz regenerująco.
Stosowanie kwasu hialuronowego bardzo korzystnie wpływa na przyswajanie substancji czynnych z innych kosmetyków.
Wielkość cząsteczek: 1,0 - 1,8 MDa , pH 6-7
Żel hialuronowy zamknięty jest w praktycznej buteleczce z ciemnego szkła. Zaopatrzona jest w pipetę, która ułatwia
precyzyjną aplikację.
Roztwór uzyskany ze sproszkowanego kwasu hialuronowego pochodzenia biotechnologicznego. Kwas hialuronowy nie jest
kwasem złuszczającym, dlatego nie wymaga ponadprzeciętnej ochrony przeciwsłonecznej. Przed zastosowaniem zalecane jest
wykonanie testu alergicznego na małym fragmencie skóry.

Jak stosować kwas hialuronowy ?
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Optymalna temperatura przechowywania: 5-25°C. Trzymać z dala od źródeł światła.

Jako samodzielny nawilżacz:
Kwas hialuronowy w żelu należy aplikować na wilgotną skórę. Przed nałożeniem żelu można spryskać skórę hydrolatem. Żel
wklepujemy delikatnie w skórę twarzy, okolice oczu, szyję i dekolt. Przy bezpośrednim stosowaniu możliwe wrażenie lekkiego
filmu na powierzchni skóry.

Z olejem (na przykład arganowym)
1. sposób
W zagłębieniu dłoni należy wymieszać porcję kwasu hialuronowego z kilkoma kroplami oleju, a następnie delikatnie
wmasować w skórę. Proporcja zależy od indywidualnych potrzeb skóry. W przypadku cery suchej należy dodać więcej oleju.
2. sposób
Wmasować w skórę kilka kropli oleju, odczekać od kilku do kilkunastu minut i nałożyć porcję kwasu hialuronowego.

Z kremem:
Kwas hialuronowy dodany do kremu zwiększa jego właściwości nawilżające. W zagłębieniu dłoni połączyć krem z porcją
kwasu, delikatnie wklepać w skórę. W przypadku cery tłustej dodatek kwasu do kremu zmniejsza zapychanie porów.

Do rozrabiania maseczek w proszku:
Wodę lub hydrolat do rozrobienia maseczki można w całości lub części zastąpić żelem hialuronowym.
Jako preparat łagodzący i przyspieszający regenerację skóry:
Skutecznie koi podrażnienia skóry np. spowodowane opalaniem. Kwas można dodać do innego kosmetyku o właściwościach
łagodzących np. żelu aloesowego.

Dodatek wzmacniający działanie kosmetyków:
- szamponów i odżywek do włosów
- balsamów do ciała
- kremów do rąk

Nawilżające serum na końcówki włosów bez spłukiwania
Nakładamy małą ilość na końcówki włosów.

Dodatkowe informacje na temat produktu kwas hialuronowy:
Skład: Aqua ad 100%, Sodium Hyaluronate 1%, Pheonoxyethanol, Ethylexhylglycerin.
Objętość netto: 100 ml
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