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DERMOFUTURE Hialuronowy wypełniacz ust Lustrzany blask
12 ml
 

Cena: 15,90 PLN

Opis słownikowy

Producent DERMOFUTURE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 

 

DERMOFUTURE Hialuronowy wypełniacz ust Lustrzany błysk 12 ml 

Alternatywą dla trwałego powiększenia ust stał się WYPEŁNIACZ UST LUSTRZANY BLASK, który powiększa i wypełnia wargi. Klinicznie
potwierdzony, dzięki swej zmikronizowanej strukturze i zawartości Super Size Complex sprawia, że usta nabierają koloru, ujędrniają się,
pobudzone zostaje krążenie, działa mechanicznie jak poduszka, podpora dla zapadniętej skóry. Zastosowana innowacyjna technologia
nie tylko nie podrażnia ust, ale także stymuluje ich gładkość oraz wypełnia nieatrakcyjne zmarszczki palacza wokół ust.

 

Działanie

Witamina B5 łatwo wnika w głąb skóry, zmniejsza utratę wody przez naskórek i skutecznie nawilża skórę, nadając jej miękkość i
elastyczność. Witamina E, zwana także witaminą młodości, jest jednym z najskuteczniejszych wymiataczy wolnych rodników
odpowiedzialnych za przedwczesne starzenie się skóry, skutecznie i szybko wnika w nią, wzmacniając jej bariery ochronne. Efektem
tego działania jest odbudowa warstw lipidowych, włókien kolagenu i elastyny w naskórku oraz zwiększenie jego ochrony przed
czynnikami zewnętrznymi. Olej rycynowy daje rewelacyjne efekty w postaci długotrwałego nawilżenia i nabłyszczenia skóry ust. Badania
kliniczne potwierdzają wyraźnie większe usta i mniejsze zmarszczki, pierwszy efekt już po 5 minutach od zastosowania. Po 28 dniach
stosowania usta stają się wypełnione i powiększone, a zmarszczki znikają.

Każde użycie WYPEŁNIACZA nadaje ustom niepowtarzalny blask!
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Dawkowanie

Kilkukrotnie w ciągu dnia nakładać preparat na skórę ust, dla pogłębienia efektu stosować wieczorem, przed snem. Po kilku minutach od
pierwszego użycia usta są wypełnione i ujędrnione, nabierają kolorytu, a zmarszczki wokół ust zmniejszają się. Po 28 dniach stosowania
usta stają się powiększone i wypełnione, a zmarszczki wokół nich znikają.
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