
 
DERMOeco PUH MAJ

OPATOWSKA 10, STASZOW PL
+48 153 000 066

 

 

Dr Irena Eris AUTHORITY Beauty Flash Mask Maska do
twarzy 50 ml
 

Cena: 231,59 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Kosmetyk

Marka Producent LAB.KOSM.DR IRENA ERIS SP.Z O.O.

Opakowanie 50 ml

Postać maska

Wysyłka
zamówienia

w 48 h

Opis produktu
 

Najnowsza, przeciwzmarszczkowa seria AUTHORITY marki Dr Irena Eris zapewnia spektakularne, natychmiastowo zauważalne
odmłodzenie skóry oraz liftingujące uniesienie powieki, które przywraca wypoczęty i promienny wygląd twarzy. Niezwykłą skuteczność
kremów gwarantuje autorskie połączenie koloidalnego peptydu złota i unikalnej technologii aktywowania kanałów potasowych, która jest
światowej skali odkryciem dokonanym przez multidyscyplinarny zespół naukowców z Centrum Naukowo-Badawczego Dr Irena Eris i
Instytutu Nenckiego PAN. Zespół odkrył istnienie w błonie mitochondrium kanałów potasowych, które odgrywają kluczową rolę w
prawidłowym funkcjonowaniu komórek skóry. Wnikliwe badania doprowadziły do powstania unikalnej technologii aktywowania tych
kanałów, polegającej na stymulacji procesów transportu w błonach mitochondrialnych, prowadzących do wybudzenia komórek skóry ze
stanu uśpienia. Następstwem jest reaktywacja syntezy kolagenu i elastyny oraz widoczne, wyraźne spowolnienie procesu starzenia się
skóry. PATENT Centrum Naukowo Badawczego Dr Irena Eris i Instytutu Nenckiego PAN, na unikalny składnik AKTYWATOR KANAŁÓW
POTASOWYCH. Błyskawiczna maska pielęgnacyjna przywracająca blask i wyraźnie młodszy wygląd skóry. Już po pierwszym użyciu
niweluje oznaki zmęczenia, intensywnie wygładza i poprawia napięcie skóry. Innowacyjny koloidalny peptyd złota wpływa na syntezę i
elastyczność kolagenu, skutecznie redukując liczbę, głębokość i wielkość zmarszczek [do 54%*]. Synergiczne kompleksy peptydowe
oraz ekstrakt ze złotej algi uruchamiają głębokie procesy regeneracyjne i jednocześnie zabezpieczają skórę przed dalszymi
uszkodzeniami. Specjalna kompozycja olejków i wosków wraz z kwasem hialuronowym gwarantuje optymalne nawilżenie i odżywienie,
nadając skórze wyjątkową miękkość i elastyczność. Koloidalne złoto przyspiesza migrację składników aktywnych w głąb skóry,
sprawiając, że już po jednej aplikacji maski, następuje wyraźna poprawa kondycji i wyglądu skóry.  SPOSÓB UŻYCIA Maskę delikatnie
wmasować w oczyszczoną skórę twarzy, pozostawić 15 minut, następnie spłukać wodą. Stosować 2-3 razy w tygodniu.  Składniki
aktywne  masło Shea, Karite (Shea Butter), olej babassu (Orbignya Oleifera Seed Oil), kwas hialuronowy, masło kakaowe (Theobroma
Cacao Seed Butter Root Extract), olej arganowy, wosk Candelilla (Euforbia cerifera, Candelilla wax), Złoto koloidalne (Colloidal Gold) i
Acetyl Heptapeptide-9  
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