
 

 

Crème Retinol a.g.  Krem przeciwzmarszczkowy (30ml). 

Cena 130,00 zł 

WSKAZANIA: 

 powierzchniowe i głębokie zmarszczki. 

 skóra z cechami starzenia słonecznego (zmarszczki, wiotkość, utrata elastyczności). 

 posłoneczne uszkodzenia skóry: teleangiektazje (uszkodzone naczynka krwionośne). 

 skóra sucha, ziemista. 

DZIAŁANIE: Krem zalecany jest w terapii przeciwzmarszczkowej dla skóry dojrzałej u osób powyżej 35 roku 

życia. Zwiększa nawilżenie i jędrność skóry, redukuje podrażnienia wynikające z uszkodzenia naskórka i 

odwodnienia. Wygładza i spłyca zmarszczki, zapobiega starzeniu się skóry. Poprawia barwę i fakturę skóry. 

Kwas glikolowy działa jak wektor, który aktywuje pozostałe składniki aktywne.  

SPOSÓB UŻYCIA: Preparat przeznaczony jest do skóry twarzy, szyi i dekoltu. Stosować rano lub wieczorem, 

po wcześniejszym oczyszczeniu twarzy za pomocą  Gel Nettoyant Equilibrant. 

WAŻNE: Formuła produktu stworzona została przede wszystkim w celu zminimalizowania reakcji 

alergicznych. Jakkolwiek mogą jednak pojawić się delikatne zaczerwienienie i pieczenie. Intensywność tej 

reakcji zależy od stopnia wrażliwości skóry. W przypadku wystąpienia silnego zaczerwienienia lub 

uporczywego podrażnienia skóry zaleca się zaprzestanie stosowania kremu. Nie stosować preparatu na 

uszkodzona skórę. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast zmyć wodą. 

SKŁAD: 
Kwas glikolowy 3% AHA - stymuluje wzrost skóry i żywych komórek naskórka, usuwa nadmiar warstwy 

rogowej, zwiększa plastyczność stratum corneum (najbardziej powierzchowna warstwa naskórka), normalizuje 

proces keratynizacji (rogowacenia) czyniąc naskórek gładszym i elastyczniejszym, rozjaśnia przebarwienia i 

wyrównuje barwę skóry. Przeciwdziała czopowaniu i zanieczyszczeniu porów zarówno przyczynami 

fizjologicznymi (np. na skutek łojotoku) jak i na skutek stosowania kosmetyki kolorowej (pudry, pokłady, 

korektory itp.), zmniejsza ich wielkość. Reguluje pracę gruczołów łojowych i przeciwdziała powstawaniu 

zaskórników. Wspomaga efekty zabiegów kosmetycznych i medycznych (np. peelingów). 

Retinol - w kosmetykach jest to najbardziej aktywna forma witaminy A. Starzenie się skóry powoduje, że 

naskórek staje się cienki, szorstki i słabo nawilżony, z wiekiem zdolność naskórka do zatrzymywania wody 

maleje o ok. 25 %, poza tym mogą pojawiać się przebarwienia skóry. Retinol – wygładza skórę, poprawia 

koloryt, rozjaśnia, likwiduje lekkie przebarwienia, działa lekko złuszczająco co przyspiesza proces odnowy 

komórkowej, posiada właściwości antyoksydacyjne (neutralizuje działanie wolnych rodników), pobudza 

odbudowę włókien kolagenowych zwiększając jędrność i elastyczność skóry, normalizuje również ilość serum 

wydzielanego przez gruczoły łojowe. 

Lizyna PCA – właściwości nawilżające 

Matrixyl – peptyd otrzymywany biotechnologicznie, wnika w skórę i docierając do fibroblastów stymuluje je do 

produkcji kolagenu. Dzięki temu zmarszczki ulegają spłyceniu i zmniejszeniu, a drobne linie wygładzają się. 

Skóra jest sprężysta, gładka i odmłodzona. Związek zwalczający oznaki starzenia. 



 

SKŁAD (INCI): AQUA (WATER) – PROPYLENE GLYCOL DICAPRYLATE/DICAPRATE – GLYCERIN 

– GLYCOLIC ACID – OLEIC AMID – CERESIN – LYSINE PCA – POLYMETHYLMETHACRYLATE – 

CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE – BUTYLENE GLYCOL – GLYCERYL STEARATE – SORBITAN 

STEARATE – PEG-100 STEARATE – AMMONIUM HYDROXIDE - PHENOXYETHANOL – 

TOCOPHEROL – PALMITOYL PENTAPEPTIDE-4 – SODIUM ASCORBATE – 

ETHYLHEXYLGLYCERIN – CARBOMER – DISODIUM EDTA – XANTHAN GUM – POLYSORBATE 20 

TOCOPHERYL ACETATE – PERFUM (FRAGRANCE) – IMIDAZOLIDINYL URNA – RETINOL.. 

 


