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BASICLAB • ZESTAW SERUM NA
NOC PIELĘGNACJA WARSTWOWA
STARA CENA: PLN
PROMOCJA:

223,80 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY
Producent: BasicLab

OPIS PRZEDMIOTU

BasicLab - Zestaw serum na noc pielęgnacja
warstwowa
W skład zestawu wchodzą dermokosmetyki do pielęgancji twarzy. Zestaw może być również cudownym zestawem
prezentenowym.
Idealny zestaw do pielęgnacji warstwowej na noc, która doskonale sprawdza się w przypadku każdego rodzaju skóry, a w
szczególności tej potrzebującej silnego nawilżenia i odżywienia oraz regeneracji bariery hydrolipidowej. Ponadto
obecność w każdym serum uznanych substancji aktywnych, które działają antyoksydacyjnie i przeciwzmarszczkowo,
przyczynia się do poprawy struktury i sprężystości skóry oraz do redukcji zmarszczek.
W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:
SERUM PEPTYDOWE POD OCZY Z ARGIRELINĄ 10% NAWILŻENIE I UJĘDRNIENIE 15 ML
Specjalistyczne serum pod oczy o wodno-żelowej konsystencji na bazie 10% Argireliny, kwasu hialuronowego i
niacynamidu. Przeznaczone do stosowania na dzień i na noc.
REZULTATY:
Efekt wygładzenia i liftingu – botox eﬀect

Zniwelowane cienie pod oczami
Skóra nawilżona, elastyczna i pełna blasku
SERUM Z CZYSTYM RETINOLEM 0,5% ODNOWA I STYMULACJA 15 ML
Specjalistyczne serum na noc w formie lekkiego olejku na bazie 0,5% czystego retinolu, koenzymu Q10 i skwalanu
przyczynia się do kompleksowego działania przeciwstarzeniowego i korygującego.
REZULTATY:
Napięta i widocznie poprawiona struktura oraz sprężystość skóry
Zmarszczki zostają wygładzone, a owal twarzy skorygowany
Przebarwienia posłoneczne i hormonalne oraz blizny potrądzikowe zminimalizowane
Zwężone pory i uregulowana produkcja sebum
SERUM Z TREHALOZĄ 10% I 5% PEPTYDEM NAWILŻENIE I WYPEŁNIENIE 15 ML
Aktywne serum w postaci mlecznej emulsji, zawierającej neuropeptyd Snap-8, trehalozę, koenzym Q10, skwalan i
niacynamid. Zapewnia wielokierunkowe działanie nawilżające, odbudowujące barierę lipidową oraz wypełniające
zmarszczki mimiczne. Przeznaczone do stosowania na dzień i na noc.
REZULTATY:
Odbudowana bariera hydrolipidowa skóry
Widocznie poprawiona struktura i sprężystość skóry, przywrócona elastyczność
Dogłębnie nawilżona i odżywiona skóra
Naskórek wygładzony
Redukcja zmarszczek mimicznych
ZESTAW ODPOWIEDNI DLA SKÓRY:
ze zmarszczkami lub dojrzałejz pierwszymi oznakami starzenia się skóry
trądzikowejz rozszerzonymi poramiz nadmiarem sebumz niedoskonałościami
z zaburzoną barierą hydrolipidową
normalnej
SERUM PEPTYDOWE POD OCZY Z ARGIRELINĄ 10% NAWILŻENIE I UJĘDRNIENIE
Serum z powodzeniem można stosować jako główny produkt przeciwzmarszczkowy pod oczy. Przeznaczone jest do
wszystkich rodzajów skóry. W przypadku skóry bardzo suchej warto łączyć serum z kremem pod oczy.
Może być stosowane przez kobiety karmiące piersią lub w ciąży. Serum jest bez dodatków zapachowych, jego lekko
wyczuwalna nuta zapachowa wynika ze składników aktywnych.
SPOSÓB UŻYCIA:
Kilka kropli należy nanieść na oczyszczoną skórę wokół oczu, omijając ruchomą część powieki i okolice worka
spojówkowego. Stosować rano i/lub wieczorem, w zależności od potrzeb. Z aplikacją kolejnego produktu odczekać do
całkowitego wchłonięcia, ok. 2-3 minut.
SKŁAD: Aqua (Water), Glycerin, Pentylene Glycol, Acetyl Hexapeptide-8, Sodium Hyaluronate, Caﬀeine, Niacinamide,
Panthenol, Hydroxyacetophenone, Caprylyl Glycol, Citric Acid, Xanthan Gum.
SERUM Z CZYSTYM RETINOLEM 0,5% ODNOWA I STYMULACJA
OSTRZEŻENIA I REKOMENDACJE:
Ponieważ retinol przenika do głębszych warstw skóry, kobiety w okresie ciąży i karmienia piersią NIE POWINNY
go stosować.
Serum jest bez dodatków zapachowych, jego lekko wyczuwalna nuta wynika ze składu.
Po aplikacji produktu zalecamy dokładne umycie dłoni.
Przechowywać w miejscu suchym i zacienionym, o temperaturze pokojowej.

SPOSÓB UŻYCIA:
Kurację retinolem przeprowadzamy w sezonie jesienno-zimowym (mniej więcej od września do marca/kwietnia). Stosując
retinol w pielęgnacji, na dzień bezwzględnie aplikujemy wysoką ochronę przeciwsłoneczną SPF50+ i unikamy ekspozycji
na słońce. Należy również pamiętać, że podczas kuracji retinolem skóra wymaga wzmożonego nawilżania oraz
regeneracji.
Rozpoczynamy stosowanie retinolu zawsze od niższego stężenia, czyli 0,5% - zarówno przeprowadzając kurację
po raz pierwszy, jak i wznawiając ją po dłuższej przerwie.
Retinol wprowadzamy stopniowo, przez pierwsze 2 tygodnie stosując co 4-5 wieczór. Po każdych skończonych
dwóch tygodniach zmniejszamy odstęp między aplikacjami o 1 dzień.
Nakładamy go tylko raz dziennie, wyłącznie w pielęgnacji wieczornej, na oczyszczoną i suchą skórę, omijając
okolice oczu.
Na początku wprowadzania retinolu do pielęgnacji aplikujemy go samodzielnie, aby obserwować reakcję skóry.
Docelowo, ok. 30-40 minut po aplikacji retinolu, można nakładać produkt nawilżająco-regenerujący, np. serum z
ceramidami i/lub lipidowy krem na zimę.
W pierwszych tygodniach stosowania można zaobserwować zaczerwienienie, przesuszenie czy podrażnienie
skóry, a także jej łuszczenie się - jest to wynik budowania się tolerancji skóry na tą substancję aktywną.
Na wyższe stężenie retinolu przechodzimy najwcześniej w momencie, gdy skóra dobrze toleruje stosowanie
niższego minimum 4-5 razy w tygodniu.
Wyższe stężenie również wprowadzamy "od nowa", budując tolerancję skóry - najpierw co 4 dni, stopniowo
zwiększając częstotliwość wraz z upływem czasu.
Stosowanie retinolu przez cały rok jest dopuszczalne, jednak na okres wiosenno-letni warto przejść na niższe
stężenie, a planując wzmożoną ekspozycję na słońce, odstawić go całkowicie na ok. 4 tygodnie wcześniej.
SKŁAD: Squalane, Retinol, Ubiquinone, Polysorbate 20.
SERUM Z TREHALOZĄ 10% I 5% PEPTYDEM NAWILŻENIE I WYPEŁNIENIE
Serum z powodzeniem można stosować jako główny produkt lub w pielęgnacji warstwowej pod krem. Może być
stosowane przez kobiety karmiące piersią lub w ciąży. Serum jest bez dodatków zapachowych, jego lekko wyczuwalna
nuta zapachowa wynika ze składników aktywnych. Barwa serum może delikatnie się różnić się w zależności od partii
produkcyjnej: od mlecznobiałej po lekko żółtą.
SPOSÓB UŻYCIA:
Kilka kropli serum nałożyć na twarz, szyję i dekolt. Z aplikacją kolejnego produktu odczekać do całkowitego wchłonięcia,
ok. 2-3 minuty. Stosować rano i/lub wieczorem, w zależności od potrzeb, na dokładnie oczyszczoną i suchą skórę.
Wstrząsnąć przed pierwszym użyciem.
REKOMENDACJE:
Serum przeznaczone jest do wszystkich rodzajów skóry. Doskonałe w pielęgnacji warstwowej oraz w proﬁlaktyce
przeciwstarzeniowej. Rekomendowane podczas stosowania wszelkich kuracji wysuszających, np. retinolem czy doustną
izotretynoiną.
Może być łączone z wszystkimi serami z gamy Esteticus - w przypadku aplikacji na serum z witaminą C
"Nawilżenie i rozświetlenie" lub "Napięcie i wzmocnienie" rekomendujemy zachowanie ok. 5-7 minut odstępu. Przy
stosowaniu na serum z retinolem 0,5% lub 2% sugerujemy zwiększenie odstępu do 30-40 minut.
Przechowywać w miejscu suchym i zacienionym, o temperaturze pokojowej.
SKŁAD: Aqua, Trehalose, Squalane, Shea Butter Ethyl Esters, Glycerin, Polyglyceryl-6 Stearate, Pentylene Glycol,
Caprylyl Glycol, Acetyl Octapeptide-3, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Hydrolyzed Sodium Hyaluronate, Ubiquinone,
Niacinamide, Inositol, Fructose, Glycine, Urea, Lactic Acid, Sodium Lactate, Sodium PCA, Polyglyceryl-6 Behenate,
Hydroxyacetophenone, Xanthan Gum, Sodium Benzoate, Citric Acid.
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