CÙNG VỚI CHÚNG TÔI

Công dụng của Retinol

HỒI SINH LÀN DA BẠN

Thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào mới, làm
đầy nếp nhăn và giảm mụn hiệu quả.
Tăng cường tuần hoàn máu, chuyển hóa
năng lượng giúp chống oxy hóa tế bào, đẩy
lùi các dấu hiệu lão hóa sớm.
Cải thiện tình trạng nám da, đồi mồi, tàn
nhang. Cho làn da trắng sáng và đều màu.

RETINOL LÀ GÌ?

Retinol là một dẫn xuất nổi tiếng của vitamin A.
Chúng có cấu tạo gồm một nhóm alcol và nhiều
nối đôi liên hợp. Có tính khử mạnh và khả năng
chống lại các tác nhân oxy hóa cũng như các
gốc tự do.

Khi được sử dụng trên da, retinol có tác dụng
tốt trong điều trị mụn trứng cá và các tình
trạng tăng sắc tố da như nám da, đồi mồi, tàn
nhang.
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Email: pharmaform.vn@gmail.com

VÌ SAO LẠI LÀ

CHỐNG KÍCH ỨNG

PHARMAFORM RETINOL 1.0?

Là một nhân tố chủ chốt giải quyết được hầu
hết mọi vấn đề trên da. Tuy nhiên Retinol lại
rất dễ gây bong tróc da và kích ứng.

NỒNG ĐỘ CHO TÁC DỤNG
MẠNH MẼ VÀ TỐI ƯU NHẤT.

Pharmaform Retinol 1.0 sử dụng phức hợp
chống kích ứng Peptides và Ceramide:
Giúp giữ ẩm, củng cố hàng rào bảo vệ da
tự nhiên của cơ thể.
Chống viêm, làm giảm ban đỏ và nóng rát
Chống oxy hóa, giảm độ nhạy cảm của da
với ánh sáng mặt trời

CÔNG THỨC ƯU VIỆT
Công thức được thiết kế giúp làm tăng tối đa
khả năng hấp thu của hoạt chất vào da. Với sự
góp mặt của Penetration enhancers - các chất
tăng cường khả năng thẩm thấu hiệu quả.

