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BasicLab regenerujący peeling
kwasowy nawilżenie i
wygładzenie 30 ml
Cena

124,80 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

do 3 dni

Numer katalogowy

5907637951642

Kod EAN

5907637951642

Producent

BasicLab

Opis produktu
Regenerujący peeling kwasowy z 8% kwasem mlekowym, 6% kwasem laktobionowym, 3% glukonolaktonem oraz dwoma
silnymi antyoksydantami, glutationem i resweratrolem przyczynia się do kompleksowego działania pobudzającego skórę do
odnowy i regeneracji, poprawy nawilżenia i wyrównania kolorytu. Skóra staje się wygładzona, rozświetlona i bardziej podatna
na działanie składników aktywnych.
DZIAŁANIE:
Kwas mlekowy łagodnie złuszcza naskórek i podnosi poziom nawilżenia skóry, przyczyniając się do redukcji
przebarwień. Działa przeciwstarzeniowo, wygładzając drobne linie i zmarszczki. Wpływa także na produkcję kolagenu,
wspomagając tym samym poprawę elastyczności skóry.
Kwas laktobionowy wraz z glukonolaktonem, należące do grupy łagodnych kwasów polihydroksylowych, skutecznie
łagodzą podrażnienia i zmniejszają zaczerwienienie skóry, przyspieszają jej regenerację i odnowę oraz silnie zwiększają
nawilżenie. Z tego względu polecane są szczególnie w pielęgnacji cer wrażliwych czy naczyniowych.
Połączenie kwasów z argininą zapewnia ich skuteczniejsze, ale mniej agresywne działanie.
Duet silnych antyoksydantów (glutationu i resweratrolu) skutecznie neutralizuje działanie wolnych rodników i odgrywa
istotną rolę w likwidacji przebarwień, np. pozapalnych.
REZULTATY:
Skóra nawilżona, rozświetlona i pełna blasku
Martwy naskórek złuszczony, skóra pobudzona do odnowy i regeneracji
Przebarwienia zredukowane, koloryt skóry wyrównany
Skóra wygładzona, napięta, drobne zmarszczki zniwelowane
Zwiększona podatność skóry na przyjęcie składników aktywnych
ODPOWIEDNI DLA SKÓRY:
wrażliwej
suchej lub odwodnionej
niedostatecznie odżywionej
ze zmarszczkami lub dojrzałej
pozbawionej blasku
z przebarwieniami
potrzebującej wyrównania kolorytu i rozświetlenia
SPOSÓB UŻYCIA:
Przed zastosowaniem peelingu warto przeprowadzić próbę uczuleniową na zgięciu łokciowym - nałożyć odrobinę
produktu na czystą i suchą skórę w zgięciu łokcia, zmyć po 10 minutach i przez następne 24 godziny poddać
obserwacji. W przypadku wystąpienia niepożądanej reakcji skóry należy zrezygnować z dalszego stosowania produktu.
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Peeling jest przeznaczony do stosowania wyłącznie wieczorem, 1-2 razy w tygodniu, na czystą i suchą skórę.
Aplikować równomiernie na twarzy i szyi, omijając okolice oczu, ust i skrzydełek nosa oraz błon śluzowych. Pozostawić
na 10 minut, a następnie dokładnie spłukać peeling letnią wodą w celu neutralizacji kwasu.
Nie należy stosować produktu na uszkodzoną czy podrażnioną skórę - w przypadku mocnego podrażnienia należy
zaprzestać aplikacji.
Lekkie pieczenie skóry podczas pierwszych aplikacji jest objawem normalnym i wynika z niskiego pH peelingu (poniżej
3).
Peeling można stosować nie tylko na skórę twarzy, ale również na skórę ciała (plecy, szyję, dekolt, ramiona) objętą
trądzikiem bądź przebarwieniami.
Peeling można stosować cały rok, jednak wówczas niezbędne jest codzienne aplikowanie wysokiej ochrony
przeciwsłonecznej SPF50+ na dzień.
Podczas stosowania peelingu rekomendujemy wdrożenie do pielęgnacji produktów dbających o barierę hydrolipidową.
Peelingu nie należy łączyć w jednej rutynie pielęgnacyjnej (tj. o tej samej porze dnia) z serum z retinolem, nie należy
go także stosować przy kuracji doustną tretynoiną.
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