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FLOSLEK FITO COLLAGEN Krem przeciwzmarszczkowy pod
oczy i okolice ust 30 ml
 

Cena: 20,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 ml

Postać -

Producent LABORATORIUM KOSMETYCZNE "FLOSLEK"
FURMANEK SP.J.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaFLOSLEK FITO COLLAGEN Krem przeciwzmarszczkowy pod oczy i okolice ust 30 mlPielęgnacja pro-age dedykowana
osobom w wieku 30+, 40+, 50+, wyznającym filozofię kobiecego piękna, którego wyznacznikiem nie jest tylko dążenie do wiecznej
młodości. Akceptacja, wsparcie organizmu oraz skupienie na potrzebach skóry – są to główne założenia, na których oparta została linia
fitoCOLLAGEN. W skład serii wchodzi odżywczy krem pod oczy i na okolice ust o lekkiej konsystencji – dedykowany skórze wymagającej
regeneracji oraz skłonnej do powstawania zmarszczek. Kosmetyk zauważalnie ujędrnia, nawilża i wygładza skórę, która straciła swą
elastyczność i wygląda na zmęczoną. Wyrównuje koloryt oraz niweluje cienie i worki pod oczami. Redukuje ilość i długość zmarszczek
również w okolicy ust. Zawarte w kosmetyku składniki aktywne: fitokolagen, ekstrakt z pstrolistki oraz roślinny skwalan odpowiadają za
wsparcie regeneracji naskórka oraz działanie pro aging. Kosmetyk wegański. Zawiera 94% składników pochodzenia naturalnego. Nie
zawiera glutenu, barwników, laktozy.Jak działa kolagen pod oczy?Krem przeciwzmarszczkowy pod oczy i okolice ust z fitokolagenem
FLOSLEK wpływa pozytywnie na kondycję skóry delikatnych partii twarzy. Regularnie stosowany sprawia, że cera wygląda na zadbaną, a
zmarszczki stają się mniej widoczne. Krem z kolagenem roślinnym wspiera procesy naprawcze, zachodzące w naskórku oraz działa
delikatnie napinająco, dzięki czemu skóra pozostaje aksamitna i gładka w dotyku. Kosmetyk odbudowuje barierę lipidową naskórka i
przywraca komfort cery po aplikacji. Preparat jest doskonałym rozwiązaniem dla osób chcących wzmocnić skórę i zapobiec utrwalaniu
się pierwszych oznak starzenia.DziałanieSkładniki aktywne zawarte w fitoCOLLAGEN pro age Kremie przeciwzmarszczkowym pod oczy
i okolice ust:Fitokolagen pozyskany z Tremella fuciformis - bezwonny, bogaty w związki niezbędne do syntezy kolagenu. Ujędrnia skórę i
wypełnia zmarszczki. Skutecznością przewyższa kolagen pochodzenia rybiego i zwierzęcego.Ekstrakt z pstrolistki - ma właściwości
przeciwutleniające i wzmacniające. Redukuje zmarszczki, rozjaśnia i wyrównuje koloryt.Skwalan z oliwek - naturalny, roślinny emolient,
uelastycznia i chroni skórę przed utratą wilgoci, wspomaga regenerację i procesy naprawcze.Badania potwierdziły doskonałe
właściwości fitoCOLLAGEN pro age Kremu przeciwzmarszczkowego pod oczy i okolice ust:intensywnie i długotrwale nawilża skórę
(potwierdziło 96% badanych);przywraca komfort skóry do aplikacji (potwierdziło 96% badanych);daje uczucie odprężenia (potwierdziło
96% badanych);delikatnie natłuszcza (potwierdziło 100% badanych)*;zmiękcza naskórek i sprawia, że skóra staje się miękka w dotyku
(potwierdziło 96% badanych)*;regeneruje skórę (potwierdziło 96% badanych)*;odżywia i ujędrnia naskórek (potwierdziło 96%
badanych)*;sprawia, że skóra staje się bardziej jędrna i elastyczna (potwierdziło 96% badanych)*;łagodzi, koi i uspokaja skórę
(potwierdziło 96% badanych)*;wpływa na redukcję zmarszczek.Badania aplikacyjne po 1 zastosowaniu przeprowadzone pod kontrolą
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dermatologiczną na 24 osobach, również ze skórą wrażliwą, w wieku 20-49 lat.*Badania aplikacyjne po 4 tygodniach stosowania
przeprowadzone pod kontrolą dermatologiczną na 24 osobach, również ze skórą wrażliwą, w wieku 20-49 lat.Badania aparaturowe po
4 tygodniach stosowania przeprowadzone pod kontrolą dermatologiczną na grupie osób, również ze skórą wrażliwą, w wieku 20-49
lat.Sposób użyciananieś na skórę wokół oczu i ust, delikatnie rozprowadź. Stosuj na noc i na dzień, również pod makijaż.SkładAqua*,
Sorbitan Stearate*, Cetearyl Isononanoate*, Ethylhexyl Stearate*, Pentylene Glycol*, Glycerin*, Butyrospermum Parkii Butter*, Isoamyl
Laurate, Squalane*, Sucrose Cocoate*, Tremella Fuciformis Extract*, Houttuynia Cordata Extract*, Chondrus Crispus Extract*,
Lithothamnion Calcareum Extract, Panthenol, Tocopheryl Acetate, Carbomer, Triethanolamine, Allantoin, Decylene Glycol, Butylene
Glycol, Parfum, Citric Acid, 1,2-Hexanediol, Sodium Benzoate, o-Cymen-5-ol, Sodium Phytate*.*składniki pochodzenia naturalnegoListy
składników dla produktów naszej marki są regularnie aktualizowane. Aby zapoznać się z najbardziej aktualną listą składników i upewnić
się, że są one dla Ciebie odpowiednie, sprawdź INCI na opakowaniu wybranego kosmetyku.
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