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FRANCISZKAŃSKI KREM ZE SPILANTOLEM 50g
 

Cena: 199,90 PLN

Opis produktu
 

Zdrowa i piękna skóra bez igły, bez bólu, naturalnie. Ziołowy, franciszkański
krem na zmarszczki ze spilantolem 50g.
Innowacyjny krem z 5% spilantolem o intensywnych właściwościach przeciwzmarszczkowych. Bogaty w naturalne składniki krem jest
nieinwazyjną metodą redukcji zmarszczek określaną jako bezpieczna alternatywa dla botoksu – tzw. "ziołowy botoks".
Franciszkański krem ze spilantolem nadaje się dla każdej cery, w każdym wieku. Doskonale nawilża i regeneruje, poprawia napięcie skóry
twarzy. W składzie obok aktywnego spilantolu znajduje się nawilżający kwas hialuronowy, olej ze słodkich migdałów, panthenol, masło
Shea, naturalne lipidy i witaminy antyoksydacyjne.
Regularne stosowanie kremu zapewnia 80% skuteczności redukcji zmarszczek mimicznych i poprawia kondycję skóry o 85%.

O przeciwzmarszczkowym spilantolu, czyli „roślinnym botoksie”

Spilantol to naturalna substancja aktywna pozyskiwana z rośliny Acmella oleracea. Inne nazwy to znieczulecznik, jeżówka elektryczna,
toothache plant – czyli roślina od bólu zęba. Pierwszy raz odkryto ją w Peru, potem też w innych miejscach – w Afryce, Azji Południowej
i innych rejonach Ameryki Południowej. Medycyna ludowa do dziś wykorzystuje liście Acmella jako naturalny środek znieczulający.
Ekstrakt ze znieczulecznika jest bogaty w spilantol, który zastosowany na skórę zmniejsza napięcie mięśni, co w kontekście
kosmetycznym daje efekt wygładzania zmarszczek mimicznych. Badania wskazują ponadto, że spilantol aktywuje produkcję
kolagenu i elastyny, dzięki czemu ujędrnia skórę. Nic więc dziwnego, że porównuje się efekty zastosowania spilantolu z tymi po
podaniu toksyny botulinowej. Jest to jednak alternatywa bezpieczna, absolutnie nieinwazyjna i niebolesna. Krem dodatkowo chroni
skórę przed wolnymi rodnikami i uzupełnia naturalny, ochronny płaszcz lipidowy skóry. Wzmacnia ją i uodparnia na działanie
szkodliwych czynników z powietrza. Nadaje promienny wygląd, rozjaśnia przebarwienia. Nie pozostawia tłustej warstwy i jest bardzo
dobrze tolerowany. Nie zawiera parabenów, silikonów, żadnych sztucznych barwników ani formaldehydu. Dobry, naturalny krem dla
utrzymaniu zdrowej i jednocześnie pięknej skóry.
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Sposób użycia kremu ze spilantolem:

Po oczyszczeniu nanieść na skórę i delikatnie wmasować.
Można zastosować rano i wieczorem.
Odczucie mrowienia to efekt pozytywnego działania spilantolu.

Skład:

Aqua, Jasminum Officinalis Flower Water, Glycerin, Polyglyceryl-3 Rice Branate, Urea, Isoamyl Laurate, Inulin, Xylitol, Butyrospermum
Parii (Shea) Butter, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Hectorite, Olus Oil and Camelina Sativa Seed Oil, Spilanthes Acmella
Extract (and) Caprylic/Capric Triglycerid, Squalane, Atelocollagen, Sodium Hyaluronate, Ascorbyl Palmitate, Ceramide 3, Ceramide AP,
Ceramide 1, Cetearyl Alcohol, Cholesterol, Glyceryl Linoleate and Glyceryl Linolenate and Glyceryl Oleate, Isopropyl Myristate,
Phytosphingosine, Sodium Lauroyl Lactylate, Tocopheryl Acetate, Xanthan Gum, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Parfum.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

