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Betulina w formie zawiesiny

Betuleco to preparat zawierający 2% ekstrakt z kory brzozy. Ekstrakt ten, który zawiera kwas betulinowy i betulinowy, przyspiesza regenerację tkanek, działając antyseptyczne w przypadku silnego gojenia się ran i oparzeń. Przyspiesza ziarnistość i gojenie się ran, zmniejszając rozmiar blizny i zapobiegając zwyrodnieniu tkanek. Może być stosowany do mycia trądziku, skóry chętronicy, a także do zmian
alergicznych i niealergicznego. Substancje czynne z ekstraktu z kory brzozy mają właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybicze, wzmacniają strukturę włosów i stymulują wzrost cebulek. Po nałożeniu zewnętrznie na skórę głowy kompozycja wzmacnia korzenie włosów, wspomaga wzrost włosów: w przypadku łysienia, u kobiet w łysieniu po porodzie, z łojaicą i po chemioterapii. EKSTRAKT Z KORY
BRZOZY jest mieszaniną betulin (&gt;95%), kwasu betulinowego i lupeolu. Ponadto zawiera kwas oleinowy, kwasy fenolowe (chlorogenne, kawa) i skondensowane katechiny. Betulin należy do grupy triterpenów, jest jedną z pierwszych substancji ekstrahowanych z materiału roślinnego. Największe ilości znajdują się w zewnętrznej warstwie kory gatunków białej brzoskwini. Zawartość betuliny w korze
brzozy może wynosić od 20 do 30% i jest zlokalizowana w postaci klastrów krystalicznych w warstwie korowej, w dużych komórkach cienkościenne utworzonych na wiosnę. Z obecności betulin pochodzi biały kolor tych drzew. Do stosowania: Stosować na skórę głowy z namoczonym wacikiem lub gazą. Pocierać przegotowaną wodą w stosunku 1:10 do skóry głowy. Pojemność: 110 ml Skład: woda, alkohol
denat., betulina. Skład INCI: Aqua, Alkohol denat., Betulin. Dodatkowe informacje: Kosmetyki SYLVECO opracowano na bazie głównego składnika - ekstraktu z kory brzozy, który zawiera betulinę i kwas betulinowy - naturalne substancje czynne o wysokiej wydajności. Kosmetyki SYLVECO to połączenie najbardziej akustycznych: surowych olejów roślinnych (tłoczonych na zimno) i wosków, które są
najbardziej odpowiednimi emolientami, masłami roślinnymi (virgin), naturalnie chroniącymi skórę przed światłem słonecznym, ekstrakty ziołowe o nieszczepionych właściwościach pielęgnacyjnych i leczniczych, aktywny ekstrakt z kory brzozy o wielokierunkowym korzystnym działaniu dermokosmetyków SYLVECO nie zawiera: barwników syntetycznych lub syntetycznych zapachów, syntetycznych
konserwantów (parabenów itp.), produktów petrochemicznych (parafiny itp.), silikonów, glikolitów, niepotrzebnego i intensywnie obciążającego skórę zagęszczania i stabilizacji substancji nieprzebadanych na zwierzętach. Producent: SYLVECO, Poland Betuleco to preparat zawierający ekstrakt z kory brzozy o wartości 2% o działaniu przyspieszającym regenerację skóry. Może być stosowany do mycia
trądziku, sebordeic skóry i zmiany alergiczne i niealergiczne. Substancje czynne ekstraktu z kory brzozy mają właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybicze, wzmacniają strukturę włosów, stymulują wzrost cebulek. Betuleco może być stosowany z osłabionymi i opadającym włosami, z łupieżem łojborborecznym. Produkt testowany dermatologicznie. Pokoje dla alergików. 100 000 m2. Pojemność: 110 ml.
100 ml Nałożyć produkt miejscowo na skórę namoczoną wacik lub gazę. Pocierać rozcieńczony preparat wrzącą wodą w stosunku 1:10 do skóry głowy. Aqua, Alkohol, Betulin. Produkt: SYLVECO Betuleco zawieszenie 100ml # Obecnie brak opinii o tym produkcie... Betulin został po raz pierwszy nabyty w 1788 roku przez naukowca rosyjskiego pochodzenia, T. E. Lowitsa. Związek ten jest częstym
składnikiem kremów ze względu na jego stitipping i regeneracyjne działanie na skórę. Przywraca jego naturalny kolor i gładkość. Przyspiesza procesy rekonstrukcji warstwy ochronnej. Betulin wspomaga czynność wątroby i zwiększa wrażliwość komórek na insulinę. Co to jest betulin? Betulin (w skrócie wzór C30H50O2) jest związkiem organicznym należącym do grupy triterpenów. Występuje głównie w
korze brzozy, kondycjonując białe. Jest w postaci białego lub prawie białego krystalicznego proszku. W aptekach znajduje się szeroka gama produktów z betulinem, w tym tabletki, kapsułki, maści, zawiesina, preparaty kosmetyczne. Betulina jest również dostępna dla napojów w postaci wody brzozowej. Bethulina – właściwości i zastosowania w leczeniu Betulin zostały wykorzystane w dziedzinie
medycyny. Naukowcy zgłaszają interakcje tego związku z tak zwanymi białkami SREBP, które wiążą czynnik odpowiedzialny za regulację steroli (odmiana lipidowa). Wpływa na syntezę cholesterolu, trójglicerydów, kwasów tłuszczowych, dzięki czemu przyczynia się do obniżenia poziomu cholesterolu w surowicy krwi. Wspomaga pracę wątroby, działa żółciopółnie i żółciopędnie. Wspomaga leczenie
boreliozy i zwiększa wrażliwość na insulinę. Jego stosowanie jest zalecane dla osób z nadwagą. Ma działanie fungicydowe, zatrzymuje reprodukcję wirusów, bakteriobójczych. Jest idealny do walki gronkowcem ze złotem. Betulin działa antyoksydacyjny (tj. przeciwutleniacz). W ten sposób chroni komórki przed tak zwanym stresem oksydacyjnym. Jego właściwości przeciwzapalne są również podkreślone,
ze względu na zdolność do hamowania wydalania prostaglandyn, które określają proces zapalny. Właściwości anticanceroancer betulin Betulin są znane ze swoich właściwości anticanceroanceroancer. Jego korzystny wpływ wykazano dla niektórych nowotworów. Mechanizm działania betuliny opiera się na wywoływaniu apoptozy (śmierci komórek nowotworowych). Zwiększa również produkcję cytokin we
krwi, które stymulują komórki zaangażowane w odpowiedź immunologiczną organizmu i stymulują działania samonaprawy organizmu. Betulin w kosmetykach – właściwości i zastosowanie na skórę stosowane w kosmetykach. Jest składnikiem wielu gotowych preparatów. Szczególnie popularny jest krem brzozowy z betulinem. Pakiet 50 g kosztuje około 25 zł. Kora brzozy bethulin łagodzi podrażnienia i
przyspiesza regenerację skóry. Nawilża i smaruje suchą, popękaną skórę i zapobiega ponownemu wysychaniu Przywraca naturalną warstwę ochronną skóry. Poprawia jego jędrność, wygładza, oczyszcza, zmiękcza, shishes, odżywia. Eliminuje łuszczenie się naskórka i zwalcza problem hiper rogowacenia. Spłaszcza koloryt skóry i rozjaśnia przebarwienia spowodowane promieniowaniem słonecznym.
Krem z betulinem polecany jest do łagodnego odmrożenia, oparzenia słoneczne, zadrapań, fałd, ceremonii, ceremonii, wyprysku. Ponadto, będzie działać na suchą skórę rąk, pęknięcia w stopach i obcasach, przebarwienia skóry. Brzoza betulin działa na wczesnym etapie rozwoju opryszczki. Zwalcza obrzęki i łagodzi uczucie swędzenie i pieczenie po ukąszeniach owadów. Ze względu na działanie
bakteriobójcze pomaga w trądziku. Łagodzi objawy łuszczycy. Ponadto krem betulinowy może być stosowany do codziennej pielęgnacji każdego rodzaju skóry, w tym szczególnie wrażliwej i uczulonej. Dlaczego sięgnąć po sok brzozowy? Dowiesz się tego z filmu: Bethulin betulin mycie włosów welon może być stosowany do włosów. W sprzedaży są szampony z betulin lub pełni włosów z betulin. Średnio
za pakiet 300 ml płaci się 27 zł. Preparaty te mogą być stosowane przez nosicieli dowolnego rodzaju włosów, ale w szczególny sposób są wskazane dla osób z uszkodzonymi włosami, słabymi, z tendencją do wypadania, pozbawionymi połysku. Zapewniają nawilżenie, ochronę przed suchością, normalizują stan skóry głowy. Wykazują one działanie czyszczące, wzmacniające, stitising. Dzięki betulin, włosy
stają się gładkie, miękkie, lekkie, błyszczące, nie puszą się. Bethulin wzmacnia ich strukturę, stymuluje wzrost cebulek, zwalcza łupież. Betulin w postaci zawiesiny Betulin w postaci zawiesiny jest preparatem zawierającym 2% ekstrakt z kory brzozy. Nakłada się go na skórę za pomocą wacika lub gazy. Po nałożeniu na skórę głowy należy rozcieńczyć przegotowaną wodą w stosunku 1: 10. Za pakiet 110
ml trzeba będzie zapłacić około 75 zł. Może odgrywać drugoplanową rolę w leczeniu lub zapobieganiu sloshing. Ma funkcję antyseptyczną, przyspiesza granulację i gojenie się poważnie gojenia się ran. Wspomaga wzrost włosów w przypadku łysienia, łojoru lub po chemioterapii. Bibliografia: 1. Koza A., Garasińska-Pryciak E. Aktywność biologiczna bethulin i zastosowanie w kosmetologii, kosmetologia
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odbiorem przez 14 dni roboczych poinformujemy Cię o dacie odbioru Obliczamy na podstawie wcześniejszych przesyłek tego sprzedawcy. Podczas tworzenia tej oferty sprzedający stwierdził, że przedmiot zostanie wysłany w ciągu 4 dni roboczych. KUPUJĄC NA KILKU NASZYCH AUKCJACH, PŁACISZ ZA PRZESYŁKĘ TYLKO RAZ!!! Wysyłka do 30kg w 48 godzin! (9,99zł) Dostawa kuriera do 30kg w 24
godziny! (14,99zł) Dostawa pocztowa do 30kg w 48h! (12,99zł) Dostawa kuriera do 30kg w 24 godziny! (19,99zł) Odbiór osobisty we Wrocławiu jest możliwy po otrzymaniu e-maila o gotowości do naliczenia opłat. Godziny otwarcia na koniec każdej aukcji w danych sprzedającego. Sprzedawca.
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