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Matricium MATRICIUM™ Regenerująca kuracja, stymulująca
odnowę skóry, 1 ml x 30 ampułek
 

Cena: 173,88 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 amp.a 1ml

Postać płyn

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Działanie

Stymuluje regenerację komórek, dostarczając skórze niezbędnych składników odżywczych
Widocznie odmładza skórę, przywracając jej odżywienie, napięcie, jędrność i blask
Dogłębnie i długotrwale pobudza skórę do regeneracji
Wzmacnia efekty zabiegów dermatologicznych, kosmetycznych i medycyny estetycznej
Przywraca zdolność funkcjonowania jak w młodej skórze
Dziesięciokrotnie zwiększa skuteczność stosowanych później produktów do pielęgnacji
Nawilża i chroni
Wspomaga gojenie się skóry po zabiegach
Wysoka tolerancja i bezpieczeństwo - Nie zatyka porów - Bezzapachowy - Sterylnie zamknięte ampułki

Wszystkie formuły produktów BIODERMA są oparte na ekobiologii, która znajduje się w centrum podejścia NAOS - po to, aby lepiej
chronić ekosystem skóry i wzmaniać jej naturalne mechanizmy. Na długi czas.

MATRICIUM™ stwarza komórkom optymalne środowisko, dzięki czemu skóra odzyskuje zdolność do regeneracji. Jest stworzony z
elementów, które naturalnie występują w skórze i są niezbędne komórkom do życia, funkcjonowania i odbudowy. Pomaga skórze w pełni
się zregenerować i odzyskać biologiczne funkcje.
MATRICIUM™ nie jest zwyczajnym kosmetykiem – to preparat, który uzyskał wyjątkowy STATUS WYROBU MEDYCZNEGO. Jego
biomimetyczną formułę opracowano zgodnie z normami przemysłu farmaceutycznego, co gwarantuje najwyższy poziom
bezpieczeństwa dermatologicznego.
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STOSOWANIE:

Stosuj jedną ampułkę 2 razy dziennie (rano i wieczorem) do całkowitej poprawy stanu skóry
  Etap 1
  Aplikuj ampułkę Matricium na skórę twarzy 2 razy dziennie (rano i wieczorem) po dokładnym oczyszczeniu skóry.
  Etap 2
  Masuj, aż do całkowitego wchłonięcia.
Częstsze dawkowanie jest możliwe pod kontrolą lekarza. Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją dołączoną na pudełku.

Każdego dnia skóra poddawana jest wielu agresywnym czynnikom zewnętrznym, z którymi dzięki swoim naturalnym właściwościm jest
w stanie walczyć. Czasami nasilenie tych czynników staje się bardzo intensywne: zmiany pór roku, długa ekspozycja na słońce,
zanieczyszczenia, zabiegi dermatologiczne (np. mikrodermabrazja lub peelingi chemiczne), przyjmowanie niektórych leków. Wszystko to
może powodować podrażnienia i przyczyniać się do stresu oksydacyjnego. Wtedy skóra staje się osłabiona, traci elastyczność i
naturalny blask.

Długotrwałe rezultaty:
Komórki odzyskują zdolność do regeneracji w sposób porównywalny do 20-letniej skóry*
* Test in-vivo na 12 ochotnikach w wieku od 35 do 47 lat, przez 60 dni.

Producent:

Naos
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