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AVA PORE SOLUTIONS Krem na noc zwężający pory 50ml
 

Cena: 29,25 PLN

Opis słownikowy

Producent AVA LABORATORIUM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 

AVA PORE SOLUTIONS Krem na noc zwężający pory 50ml

 

Wskazania

Zawarte we wszystkich preparatach PORE SOLUTIONS nowoczesne technologie i wyjątkowy składnik aktywny o szerokim spektrum
działania - zaczerpnięty z naturalnej medycyny Dalekiego Wschodu ekstrakt z róży japońskiej gwarantują przede wszystkim intensywny
efekt anti-aging. Działanie keratolityczne ekstraktu zmniejsza rozszerzone pory co dodatkowo daje efekt wygładzenia skóry.  

W linii PORE SOLUTIONS zastosowano również dającą natychmiastowy efekt technologię BLUR, która optycznie rozmywa zmarszczki.
Mikrosfery PMMA rozpraszają i odbijają światło w wielu kierunkach. Dodatkowo efekt SECOND SKIN wygładza skórę i zapewnia jej
optymalne nawilżenie.

 

Działanie

Regularne stosowanie poszczególnych preparatów PORE SOLUTIONS sprawia, że skóra naturalnie regeneruje się, a dzięki głębokiemu
nawilżeniu zachowuje optymalną jędrność. Pory stają się mniej widoczne.

Kompleksowe działanie preparatów i nowoczesne składniki serii PORE SOLUTIONS o silnym działaniu przeciwzmarszczkowym idealnie
opóźniają procesy starzenia i zapewniają młody wygląd.
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Wyjątkowo bogaty krem na noc zwężający pory z różą japońską i koenzymem Q10 z technologią ciekłokrystaliczną – struktura kremu
idealnie dopasowuje się do struktury naskórka

 

Sposób użycia:

Krem przeznaczony do cery dojrzałej. Zastosowana nowatorska technologia ciekłokrystaliczna sprawia, że idealnie dopasowuje się do
struktury naskórka pozostawiając skórę jedwabiście gładką oraz długotrwale i intensywnie nawilżoną. Zawiera ekstrakt z róży japońskiej
wyraźnie zwężający pory, redukujący ich widoczność. W połączeniu z niacynamidem /witamina B3/ reguluje wydzielanie sebum,
rozjaśnia przebarwienia, stymuluje produkcję kolagenu i elastyny zapobiegając powstawaniu zmarszczek. Efekt anti-aging został
wzmocniony przez dodanie kwasu hialuronowego oraz czystego koenzymu Q10. Krem jest bardzo wydajny, niekomedogenny,
pozostawia skórę miękką, elastyczną i aksamitną w dotyku.
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