Ficha técnica de produto

Bio C - 30 ml
Nome:
Conteúdo:
EAN13:
EAN14:
Referência:
NCM:
Embalagem:
Peso bruto:
Dimensões:
Segmento:
Linha:
Destaque:

Ativos:
Lançamento:

Bio C Home Care
30 ml
7898918416098
1 789891841609 5
P0009
3304.99.90
Frasco de acrílico com válvula dosadora e
cartucho de cartolina
131 g
133 x 59 x 53 cm
Home Care
Facial
Fluido rejuvenescedor / Vitamina C estável
Minimiza os efeitos do tempo
Dermatologicamente testado e aprovado
Vitamina C Estabilizada
Junho / 2001

Introdução

Princípios ativos

Com o passar do tempo o envelhecimento cutâneo surge, neste caso o envelhecimento é denominado envelhecimento cronológico (intrínseco) e ocorre devido ao desgaste
natural do organismo, causado pelo passar dos anos, sem a
interferência de agentes externos. O envelhecimento causado pela idade é mais suave, lento e gradual, causando danos
estéticos pequenos à pele. Já o envelhecimento extrínseco
denominado fotoenvelhecimento é decorrente do efeito da
radiação ultravioleta do sol sobre a pele durante toda a vida
e apresenta-se como uma intensificação do envelhecimento cronológico, causando o surgimento de linhas de expressão e flacidez mais acentuadas.
Sendo assim, é necessário o uso de cosméticos com ativos tecnológicos, como estratégia para o combate aos sinais
do envelhecimento cutâneo.
A vitamina C é uma substância hidrossolúvel, encontrada
com abundância em vegetais verdes e frutas frescas, sendo
extremamente importante para fortalecer o sistema imunológico e prevenir infecções causada por vírus e bactérias.
Elaborado com vitamina C estabilizada, Bio C é um fluido
de tratamento com alta capacidade antioxidante, que atua
inibindo a cascata de radicais livres na pele. Possui também
potencial no estímulo da síntese de colágeno, o que favorece a manutenção e recuperação da jovialidade. Com ação
clareadora, promove aspecto iluminado e uniforme, seu uso
contínuo torna a pele firme, resistente e saudável.

Vitamina C Estabilizada

Modo de uso
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Laboratório Bel Química

Gotejar diretamente na pele ou na palma da mão
aproximadamente 10 gotas e distribuir uniformemente
com os dedos por todo o rosto, pescoço e colo, massageando suavemente até completa absorção do produto.
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A vitamina C utilizada como cosmético auxilia na hidratação e na produção de substâncias que agem na
renovação da pele. Tem alto poder antioxidante, estimulando a eliminação de radicais livres que causam danos
às células e aceleram o processo de envelhecimento. Ela
também atua na produção de colágeno, essencial em
tratamentos de rejuvenescimento.

Laranja, fonte de vitamina C
Sua atividade antioxidante permite que ela reduza e
controle o processo de melanogênese nos melanócitos,
promovendo o clareamento de hipercromias. Dentre
outras propriedades, a Vitamina C é importante para a
formação e cicatrização dos tecidos e preservação da integridade das paredes dos vasos capilares.
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