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AVENE ZESTAW PHYSIOLIFT NIGHT Balsam wygładzająco-
regenerujący na noc 30 ml + krem pod oczy 15 ml
 

Cena: 142,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 ml (+15ml)

Postać -

Producent PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE
POLSKA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisAVENE ZESTAW PHYSIOLIFT NIGHT Balsam wygładzająco-regenerujący na noc 30 ml + krem pod oczy 15 mlZestaw Avene
PhysioLift zawiera:1. Avene PhysioLift, balsam wygładzająco-regenerujący na noc, 30 ml.2. Avene PhysioLift, krem do pielęgnacji skóry
wokół oczu, 15 ml.1. Avene PhysioLift, balsam wygładzająco-regenerujący na noc, 30 ml:Wygładzająco-regenerujący balsam do twarzy
na noc Avene PhysioLift może być stosowany do pielęgnacji każdego rodzaju skóry. Jego receptura oparta jest na unikalnym połączeniu
składników o komplementarnym działaniu: Ascofilline, mono-oligomerów kwasu hialuronowego i retinaldehydu, dzięki którym ujędrnia
skórę i wyraźnie ją regeneruje oraz zmniejsza zmarszczki. Dodatek wody termalnej Avene działa łagodząco na podrażnienia i przynosi
skórze ukojenie. H.M.C o właściwościach detoksykacyjnych i wygładzających zmarszczki, sprawia, że skóra nad ranem jest promienna.
Balsam jest delikatnie perfumowany. Butelka z pompką airless jest nie tylko wygodna i higieniczna w użyciu, ale również zapewnia
najwyższą jakość produktu przez cały okres użytkowania.2. Avene PhysioLift, krem do pielęgnacji skóry wokół oczu, 15 ml:Krem do
pielęgnacji skóry wokół oczu Avene PhysioLift o ukierunkowanym działaniu może być stosowany do każdego typu skóry, również u osób
z cerą wrażliwą. Dzięki zawartości składników o komplementarnym działaniu: Ascofilline, mono-oligomerów kwasu hialuronowego i
retinaldehydu, które przyczyniają się do uzupełnienia kolagenu i kwasu hialuronowego w skórze, wypełnia zmarszczki, wygładza skórę
wokół oczu i poprawia jej napięcie. Co więcej, zawarty w składzie siarczan dekstranu redukuje przekrwienie skóry, zmniejszając
widoczność obrzęku i cieni pod oczami. Dodatek wody termalnej Avene koi i łagodzi podrażnienia. Zawarte w kremie substancje aktywne
są uwalniane przez całą noc i pielęgnują skórę, nie powodując podrażnień oczu.Sposób użyciaAvene PhysioLift, balsam wygładzająco-
regenerujący na noc, 30 ml.Sposób użyciaAplikuj krem wieczorem na twarz, szyję i dekolt.Unikać kontaktu z oczami.Avene PhysioLift,
krem do pielęgnacji skóry wokół oczu, 15 ml.Delikatnie wklep krem w skórę oczu, zwłaszcza w załamaniu kącików oka, rozprowadzając
wzdłuż łuku brwiowego.Unikaj kontaktu z oczami.SkładAvene PhysioLift, balsam wygładzająco-regenerujący na noc, 30 ml.Avene
Thermal Spring Water (woda termalna Avene), Isohexadecane, Dimethicone, Caprylic/Capric Triglyceride, Cetyl Alcohol, Glycerin
(gliceryna), Cetearyl Alcohol, Pentylene Glycol, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, 1,2-Hexanediol, Tocopheryl Acetate (octan
tokoferylu), Ascophyllum Nodosum Extract (ekstrakt z algi workoliścia członowatego), BHT, Ceteareth-33, Dimethicone Crosspolymer,
Disodium EDTA, Fragrance (Parfum), Hesperidin Methyl Chalcone, Methyldihydrojasmonate, PVP, Red 33 (CI 17200), Retinal, Sodium
Hyaluronate (hialuronian sodu), Water (Aqua), Xanthan Gum.Avene PhysioLift, krem do pielęgnacji skóry wokół oczu, 15 ml.Avene
Thermal Spring Water (woda termalna Avene), Aluminum Starch Octenylsuccinate, Glycerin (gliceryna), Isodecyl Neopentanoate, PPG-15
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Stearyl Ether, Cetyl Alcohol, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Caprylic/Capric Triglyceride, Dimethicone,
1,2-Hexanediol, Ascophyllum Nodosum Extract (ekstrakt z algi workoliścia członowatego), BHT, Caprylyl Glycol, Ceteareth-33, Disodium
EDTA, Red 33 (CI 17200), Retinal, Sodium Dextran Sulfate, Sodium Hyaluronate (hialuronian sodu), Sodium Hydroxide, Tocopheryl
Acetate (octan tokoferylu), Water (Aqua), Xanthan Gum.
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