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FARMONA NIVELAZIONE TURBO SLIM Kwasowy reduktor
cellulitu - kuracja ujędrniajaca 200 ml
 

Cena: 12,99 PLN

Opis słownikowy

Producent FARMONA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaFARMONA NIVELAZIONE TURBO SLIM Kwasowy reduktor cellulitu - kuracja ujędrniajaca 200 mlKWASY stanowią obiekt
pożądania świadomych klientek salonów kosmetycznych i klinik medycyny estetycznej. Wykorzystanie kwasów w zabiegach jest
niezwykle efektowne i daje szybkie rezultaty. Kwasy eksfoliują powierzchniowe warstwy naskórka, korygując wszelkie niedoskonałości
oraz aktywnie modelują sylwetkę, zapewniając idealną gładkość oraz udoskonalając kształt i wygląd ciała.Kwas laktobionowy jest
kwasem nowej generacji otrzymywanym z naturalnie występującej laktozy i należy, ze wzglądu na swoją budowę chemiczną (połączenie
glukonolaktonu z cukrem galaktozą), do grupy kwasów hydroksylowych zwanych polihydroksykwasami (PHA).DziałanieDzięki
połączeniu kwasu laktobionowego z zaawansowanymi technologicznie składnikami o potwierdzonym działaniu antycellulitowym nasz
Kwasowy reduktor cellulitu – kuracja ujędrniająca zapewnia skuteczne działanie. Kwas laktobionowy aktywuje produkcję włókien
kolagenowych, dzięki czemu skóra staje się bardziej jędrna i elastyczna. Złuszcza zrogowaciały naskórek, zapewniając idealną gładkość,
łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia oraz odbudowuje barierę ochronną skóry. Turboaktywator modelowania sylwetki nawilża,
odżywia i regeneruje skórę, wspomaga usuwanie wody oraz toksyn z organizmu oraz doskonale wyszczupla i ujędrnia. Actiporine 8G
zapewnia skuteczną redukcję cellulitu. Przyspiesza proces lipolizy oraz powstawania kolagenu, dzięki czemu skóra odzyskuje jędrność i
idealną gładkość oraz hamuje syntezę kwasów tłuszczowych, zatrzymując rozrost tkanki tłuszczowej.Krioaktywna formuła, dzięki sile
innowacyjnych składników aktywnych, precyzyjnie dociera w miejsca problematyczne, działając równocześnie na trzech poziomach:1.
UJĘDRNIENIE – aktywnie modeluje sylwetkę i zapobiega wiotczeniu skóry, przywracając jej jędrność i sprężystość2. REDUKCJA
CELLULITU – skutecznie zwalcza objawy cellulitu, zapewniając idealną gładkość oraz zapobiega jego powstawaniu i nawrotom3.
WYGŁADZENIE – eksfoliuje naskórek, korygując wszelkie niedoskonałości oraz doskonale nawilża i wygładza, poprawiając kondycję i
wygląd skóryTERAZ TWOJA SKÓRA BĘDZIE GŁADKA I JĘDRANA, POZBAWIONA CELLULITU.Sposób użyciaPreparat energicznie
wmasować w skórę, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc problematycznych, takich jak uda, pośladki, brzuch, ramiona, wszędzie
tam, gdzie skóra jest dotknięta cellulitem lub pozbawiona jędrności. W celu uzyskania najlepszych rezultatów stosować codziennie przez
około 6 tygodni. Następnie dla podtrzymania efektu 3-4 razy w tygodniu.Składkwas laktobionowyActiporine 8Gturboaktywator
modelowania sylwetki
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