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tel. : 177707177

Vis Plantis Helix Blasam redukujący rozstępy ze śluzu ślimaka 500
ml
www.wispol.tiointeractive.pl/vis-plantis-helix-blasam-redukujacy-rozstepy-ze-sluzu-slimaka-500-ml-produkt-41651.
html

Cena brutto:

15.99 zł

Specjalistyczna pielęgnacja dla poprawy wyglądu rozstępów, zmniejszenia ich wielkości, głębokości
i wyrównania koloru. Szansa na zagęszczenie, wzmocnienie, wygładzenie i ujędrnienie skóry. Rozstępy stają się bardziej jednorodne,
mniej widoczne.
W badaniach aparaturowych potwierdzono rozjaśnienie kolorytu skóry o 6% po 4 tygodniach aplikacji.
Skóra jest sprężysta, bardziej odporna na rozciąganie. Składniki aktywne oraz masaż poprawiający mikro cyrkulację przyczynia się do mniejszego
odkładania się tkanki tłuszczowej.
Łagodzi widoczność nierówności, fałdek i zgrubień. Skóra jest nawilżona, odżywiona i ukojona.
Balsam do stosowania w ciąży i po niej, a także w okresie dojrzewania lub dużych wahań masy ciała. Może być stosowany od 4
miesiąca ciąży, gdyż w I trymestrze nie zaleca się masowania
i uciskania brzucha. Rozstępy z reguły pojawiają się od II trymestru na skutek rozciągania się skóry.
Nadaje się także dla skóry dojrzałej, zwiotczałej i wrażliwej oraz w profilaktyce rozstępów.

Składniki czynne: Body3 ComplexTM, filtrat ze śluzu ślimaka, olej bawełniany, masło shea, witamina E, pantenol. Kompozycja
zapachowa bez alergenów.

Polecany osobom z widocznymi rozstępami powstałymi w czasie lub po ciąży, bądź przy znacznej zmianie wagi. Także profilaktycznie przy skłonności

do rozstępów.
Nie stosować w czasie karmienia piersią.
Nadaje się także do ujędrniania skóry dojrzałej i zwiotczałej.

Rozstępy to forma blizn, pęknięcia, które wynikają ze zbyt szybkiego rozciągania się włókien podporowych skóry właściwej. Wczesna profilaktyka i
skuteczna pielęgnacja pomaga w uniknięciu ich powstawania i poprawia stan już istniejących.

Efekty:
- przyczynia się do zmniejszenia długości, głębokości, poprawy kolorytu rozstępów oraz widoczności zwłaszcza świeżych, które stają się mniejsze,
jednorodne, mniej widoczne, jaśniejsze
- wzmacnia strukturę skóry poprzez zagęszczenie włókien kolagenu i elastyny, pobudza syntezę nowych włókien podporowych
- powinien być również stosowany w zapobieganiu tworzenia nowych zmian
- skóra jest długotrwale nawilżona, odżywiona, staje się gładsza, jędrna i sprężysta
- ma większą odporność na rozciąganie
- składniki aktywne oraz masaż poprawiają mikro cyrkulację, działa to wyszczuplająco
- mniej widoczne są nierówności, fałdki, zgrubienia na skórze

INNOWACYJNY UKŁAD SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH redukujących rozstępy, które zostały użyte
w ilości zastosowanej w badaniach klinicznych potwierdzających ich działanie.

Body3 ComplexTM - specyficzny układ naturalnego nieprażonego masła karite, ekstraktu nasion avocado i bentonitu, działający
równocześnie na 3 problemy: cellulit, rozstępy i brak jędrności skóry. Nagrodzony za innowacyjność w 2012 roku na In Cosmetics w
Bangkoku.
Bentonit widocznie zmniejsza powierzchnię rozstępów, skóra stopniowo odzyskuje normalny kolor, poprawia regenerację matrix komórkowego,
usprawnia transport substancji aktywnych do miejsc wymagających działania.
Nieprażone masło orzechów karite działa wyszczuplająco, poprawia jędrność i gęstość skóry. Pobudza syntezę białka ZAG adypocytów (ZAG =
Zinc alpha-2-Glycoprotein), które aktywizuje lipolizę (rozkład tłuszczów).
Ekstrakt nasion awokado stymuluje produkcję SKALP (Skin-derived Anti Leuko Proteinase), proteinazy chroniącej włókna podporowe tkanki łącznej
przed degradacją. Następuje zagęszczenie włókien kolagenu, elastyny i fibroblastów. Ekstrakt pobudza też metabolizm, co zapobiega gromadzeniu
się i zbijaniu tłuszczu w adypocytach.
Filtrat ze śluzu ślimaka standaryzowany kompleks bioaktywnych składników, ekstrahowany ze śluzu wydzielanego przez ślimaki. Jedno z nowszych
odkryć w kosmetyce o bardzo szerokim, udowodnionym klinicznie zakresie działania. Pomaga szybko naprawić uszkodzenia skóry. Zawiera wysoki
poziom protein, alantoinę, witaminy A,C, E, mukopolisacharydy, kolagen, elastynę, enzymy proteolityczne, alfahydroksykwasy.

UWAGA: Przy pozyskiwaniu filtratu o nazwie Poly-Helixan nie ginie żaden ślimak. W hodowli traktuje się je komfortowo, żyją w naturalnych
warunkach. Pozyskiwanie śluzu na filtrat odbywa się okresowo, stosuje się standaryzowane, humanitarne metody nieprzynoszące ślimakom cierpienia.

Ocena testujących przeprowadzona w badaniach użytkowych in vivo przez 4 tygodnie stosowania (% osób uczestniczących w
badaniach):
- tolerancja wyrobu 100%

- poprawa wyglądu i kondycji skóry 93,3%
- wygładzenie naskórka 96,7%
- działanie nawilżające 93,3%
- działanie odżywcze 93,3%
- zmniejszenie rozmiarów i głębokości istniejących rozstępów 86,7%
- rozjaśnienie rozstępów 93,3%
- odporność skóry na rozciąganie 100,0%
- poprawa jędrności i elastyczności skóry 90,0%

Sposób użycia:
Rano i wieczorem regularnie nakładać na miejsca narażone na powstanie rozstępów lub z rozstępami. Masować zaczynając od dołu, delikatnie
rozsmarować balsam okrężnymi ruchami na brzuchu, biodrach, udach i pośladkach. Unikać intensywnego masażu, rozciągania skóry i mechanicznego
uciskania brzucha w czasie ciąży.

Składniki: Aqua, Paraffinum Liquidum, Glycerin, Butyrospermum Parkii Butter, Cetearyl Alcohol, Ceteareth -20, Gossypium Herbaceum Seed Oil,
Ethylhexyl Stearate, Snail Secretion Filtrate, Bentonite, Butyrospermum Parkii Butter Extract, Persea Gratissima Fruit Extract, Tocopheryl Acetate,
Panthenol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Dimethicone, Parfum, Phenoxyethanol, Triethanolamine, Disodium EDTA, Caprylyl Glycol

Pojemność:
500 ml / 16,91 fl.oz

*Ceny obowiązują wyłącznie przy składaniu zamówień przez sklep internetowy. Ceny w sklepach mogą nieznacznie różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego. Przedstawiona oferta w sklepie internetowym nie stanowi oferty
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, i jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych przyczyn ekonomicznych.

