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Model : E449
Kwasy owocowe AHA 50% 10 g BingoSpa
Producent : BingoSpa
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Kwasy owocowe AHA 50% BingoSpa.&nbsp;
Skoncentrowany ekstrakt z marakui, cytryny, winogrona i ananasa.&nbsp;
Standaryzowany na zawartość kwasu mlekowego: 29,0-35,5%; kwasu glikolowego:
14,0-16,5%;&nbsp;
kwasu cytrynowego: 0,9-1,5%; kwasu winowego: 0,9-1,5%.
Dla profesjonalistów.
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Nazwa INCI:&nbsp;Aqua,&nbsp;Passiflora Edulis Fruit Extract,&nbsp;Saccharum
Officinarum Extract,&nbsp;Citrus Limon Fruit Extract,&nbsp;Ananas Sativus Fruit
Extract,&nbsp;Vitis Vinifera Fruit Extract.
Wygląd i konsystencja: &nbsp;klarowna ciecz;
Zapach: charakterystyczny;
Rozpuszczalność: rozpuszczalny w wodzie;
Gęstość &gt;1,000&nbsp;g/cm3
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&nbsp;
&nbsp;
Kwasy AHA powszechnie stosowane są w stężeniach od 5% do 10%. Niższe
stężenia (od 2% do 5%) znajdują się w preparatach służących do tzw.
złuszczania kosmetycznego. Zabieg taki można bezpiecznie wykonać samemu w
warunkach domowych.
Wiele problemów skórnych związanych jest z nadmiernym rozbudowywaniem się
warstw martwego naskórka, które powodują, że skóra staje się gruba i matowa.
Proces ich zmniejszenia ma więc istotne znaczenie zarówno we wszystkich
sytuacjach prowadzących do nadmiernej keratynizacji naskórka, jak i w przypadku
skóry zmęczonej, zestresowanej, w której rozpoczęły się już procesy starzenia.
&nbsp;

Zastosowanie preparatów z alfahydroksykwasami w przypadku skóry zniszczonej
działaniem słońca zapewnia poprawę nie tylko jej powierzchniowych warstw, ale
również wpływa korzystnie na tkankę łączną. Badania prowadzone za pomocą
ultradźwięków potwierdziły, że po kilkutygodniowym stosowaniu preparatów z
AHA następuje wyraźne podwyższenie w skórze aktywności fibroplastów
(komórek odpowiedzialnych za wytwarzanie kolagenu), co przyczynia się do lepszego
nawilżenia, a w konsekwencji do znacznej poprawy jej stanu. Dzięki temu, że
równomiernie rozprowadzają pigment oraz zapobiegają jego zbijaniu się w grudki,
kwasy owocowe rozjaśniają plamy pigmentacyjne (np. starcze, wątrobowe).
Przeciwdziałają także keratozom, ułatwiają wchłanianie innych substancji w tym
odżywczych i regenerujących, takich jak witaminy czy kwas hialuronowy.
Delikatny peeling kwasami owocowymi AHA BingoSpa wykazuje działanie
normalizujące funkcję gruczołów łojowych. Preparaty zawierające AHA, dzięki
swym właściwościom złuszczającym oraz działaniu antyseptycznemu i
bakteriobójczemu, są przydatne do pielęgnacji skóry młodej, pomagają bowiem w
leczeniu trądziku.
&nbsp;
&nbsp;
Efekty stosowania kwasów AHA BingoSpa:
skóra doskonale nawilżona,
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widoczna poprawa napięcia i struktury skóry,
skóra po zabiegu staje się gładka, świetlista, odzyskuje swój ładny kolor,
następuje odbudowa włókien sprężystych i poprawienie elastyczności skóry,
następuje wzmocnienie struktury kolagenu oraz przyspieszenie jego
syntezy,&nbsp;rozjaśnienie przebarwień.
Eksfoliacja kwasami zapobiega zbijaniu się pigmentu w bryłki.
zmniejszenie rozszerzonych porów skóry,
ochrona przed zaskórnikami.&nbsp;
Eksfoliacja kwasami oczyszcza i zabezpiecza przed ponownym&nbsp;zapchaniem
mieszków włosowych
regulacja pracy gruczołów łojowych,
spłycenie zmarszczek.
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&nbsp;
Zalecane dozowanie kwasów AHA BingoSpa uzależnione jest od pożądanego
efektu kosmetycznego. Kwasy AHA mogą działać dwojako, w zależności od
stężenia:&nbsp;
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&bull; 2 &ndash; 5% stężenie kwasów w recepturze: poprawa nawilżenia warstwy
rogowej w wyniku wiązania cząsteczek wody przez mostki wodorowe powstające
między cząsteczkami H2O a grupami hydroksylowymi kwasów AHA.&nbsp;
Mechanizm działania kwasów AHA BingoSpa w stężeniu 2 -5% polega na
rozluźnieniu wiązań korneocytów (martwe komórki tworzące warstwę rogową
naskórka), co doprowadza do złuszczania zewnętrznej warstwy rogowej. W zdrowym
naskórku codziennie tracimy jedną do dwóch warstw korneocytów sposród 15
znajdujących się w warstwie rogowej. Kwasy AHA BingoSpa powodują przyspieszone
złuszczanie w mechanizmie zbliżonym do fizjologii naskórka. Pobudza również
fibroblasty w obrębie skóry, co skutkuje zwiększeniem ilości prawidłowo
zbudowanego kolagenu. Wbudowywanie się kwasu w struktury lipidowe bariery
naskórkowej powoduje zatrzymanie się wody w warstwie rogowej, i tym samym
wzrostem stopnia jej nawilżenia.
&bull; 5 &ndash; 10% stężenie kwasów w recepturze: stymulowanie regeneracji
komórkowej, poprawa złuszczenia naskórka i wygładzenie skóry w wyniku
zmniejszenia kohezji między korneocytami przez kwasy AHA.
&nbsp;
Wyższe stężenia (pow. 10%), które mogą silnie podrażniać, znajdują się w
profesjonalnych peelingach stosowanych wyłącznie w gabinetach kosmetycznych i
dermatologicznych w leczeniu zmian chorobowych (np. rybia łuska, ostuda) i wad
kosmetycznych (np. głębokie blizny potrądzikowe).&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
Zawartość 10 g
&nbsp;
Pobierz
Karta charakterystyki

Cena : 16,40 zł Brutto ( 13,33 zł Netto)
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Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 05 marzec 2012
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