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FLOSLEK SNAKE PRO AGE Zestaw Reduktor wieku 30 g +
Krem wypełniający na noc 50 ml
 

Cena: 67,20 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml (+ 30 g)

Postać -

Producent LABORATORIUM KOSMETYCZNE "FLOSLEK"
FURMANEK SP.J.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaFLOSLEK SNAKE PRO AGE Zestaw Reduktor wieku 30 g + Krem wypełniający na noc 50 mlKosmetyki oparte na Snake
effect technology®, czyli nowatorskiej formule, która wywołuje natychmiastowy efekt odmłodzenia twarzy. Może być nieinwazyjną
alternatywą dla zabiegów medycyny estetycznej.Wieczorny rytuał pielęgnacyjny rozpocznij od dokładnego oczyszczenia skóry. Na
twarz, szyję i dekolt oraz wokół oczu nałóż ESSENZA Reduktor wieku. Zamknij oczy i ogranicz mimikę twarzy przez ok. 1-2 minuty.
Następnie zaaplikuj Krem wypełniający i delikatnie masuj aż do wchłonięcia preparatu. Neuropeptydowy rytuał wygładzi i wzmocni
Twoją skórę. Poczujesz się pięknie a Twoja skóra odzyska komfort. Kosmetyki wegańskie.DziałanieKosmetyki oparte na Snake effect
technology®, czyli nowatorskiej formule, która wywołuje natychmiastowy efekt odmłodzenia twarzy. Może być nieinwazyjną alternatywą
dla zabiegów medycyny estetycznej. Wieczorny rytuał pielęgnacyjny rozpocznij od dokładnego oczyszczenia skóry. Na twarz, szyję i
dekolt oraz wokół oczu nałóż ESSENZA Reduktor wieku. Zamknij oczy i ogranicz mimikę twarzy przez ok. 1-2 minuty. Następnie
zaaplikuj Krem wypełniający i delikatnie masuj aż do wchłonięcia preparatu. Neuropeptydowy rytuał wygładzi i wzmocni Twoją skórę.
Poczujesz się pięknie a Twoja skóra odzyska komfort. Kosmetyki wegańskie.Skóra ze zmarszczkami wymaga szczególnej pielęgnacji –
dostosowanej do wieku i indywidualnych potrzeb. Kosmetyki anti-aging powinny wykazywać działanie przeciwzmarszczkowe i
kondycjonujące oraz jednocześnie łagodzić i wzmacniać delikatną oraz pozbawioną elastyczności cerę.Kosmetyki
przeciwzmarszczkowe SKIN care EXPERT® SNAKE zawarte w zestawie NEUROPEPTYDOWY RYTUAŁ WYGŁADZAJĄCY SKÓRĘ oparte
są na innowacyjnej formule wygładzającej zmarszczki. Neuropeptydowa pielęgnacja wpływa na wygładzenie drobnych linii, poprawę
kolorytu skóry, nawilżenie i rozjaśnienie cery. W efekcie skóra wygląda na młodszą i rozświetloną.Poznaj działanie kluczowego składnika
zawartego w zestawie NEUROPEPTYDOWY RYTUAŁ WYGŁADZAJĄCY SKÓRĘ:SYN®-AKE syntetyczny neuropeptyd o działaniu
imitującym jad żmii, który rozluźnia oraz łagodzi skurcze mięśniowe. Skutecznie wygładza zmarszczki, również mimiczne i głębokie oraz
zapobiega powstawaniu nowych.ESSENZA Reduktor wieku – zawiera 90% składników pochodzenia naturalnego. Radykalnie zmniejsza
widoczne oznaki starzenia się skóry. Redukuje zmarszczki, poprawia elastyczność i nawilżenie skóry oraz wyraźnie modeluje owal
twarzy. Skutecznie pielęgnuje również delikatną skórę wokół oczu. Cera zyskuje świeży, promienny wygląd a twarz wygląda na
młodszą.Badania potwierdziły doskonale właściwości SNAKE Essenza Reduktora wieku:sprawia, że skóra jest gładsza już po
pierwszym użyciu;rozświetla cerę i nadaje jej zdrowego blasku;zapewnia odczucie nawilżenia skóry;pozostawia cerę jedwabiście
gładką;zmniejsza głębokość i długość zmarszczek.Przebadano dermatologicznie i okulistycznie.SNAKE Krem wypełniającyWzmacnia
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strukturę skóry, poprawia jej elastyczność i jędrność oraz intensywnie regeneruje. W efekcie cera staje się wygładzona, a kontur twarzy
wymodelowany. Już po pierwszym zastosowaniu pozostawia zauważalny efekt liftingu, dzięki czemu zmarszczki są mniej
widoczne.Badania potwierdziły doskonale właściwości SNAKE Kremu wypełniającego:rozświetla skórę i nadaje jej zdrowego
blasku;wygładza zmarszczki;pozostawia skórę jedwabiście gładką;zapewnia odczucie poprawy jędrności, gęstości, napięcia i
elastyczności skóry;sprawia, że zmarszczki są mniej widoczne.Przebadano dermatologicznie.Badanie aplikacyjne i aparaturowe
przeprowadzone pod kontrolą dermatologiczną.Sposób użyciaSNAKE Essenza Reduktor wiekuStosuj rano i wieczorem na
oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu, oraz wokół oczu. Po nałożeniu ogranicz mimikę twarzy przez ok. 1-2 minuty. Następnie
zastosuj odpowiedni dla skóry krem. Skutecznie pielęgnuje delikatną skórę wokół oczu.SNAKE Krem wypełniającyStosuj wieczorem na
oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu. Delikatnie wmasuj aż do wchłonięcia preparatu. Dla wzmocnienia efektu zastosuj wcześniej
ESSENZA REDUKTOR WIEKU®.SkładEssenza Reduktor wiekuAqua*, Glycerin*, Propylene Glycol, Sodium Polyacrylate, Dimethicone,
Pentylene Glycol*, Sodium Polystyrene Sulfonate, Sorghum Bicolor Stalk Juice*, Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate,
Cyclopentasiloxane, Trideceth-6, PEG/PPG-18/18 Dimethicone, Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer,
Isohexadecane, Polysorbate 80, Sorbitan Oleate, Decylene Glycol, o-Cymen-5-ol, Sodium Phytate*, Parfum, Sodium Sulfate*, CI
14720.*składniki pochodzenia naturalnegoKrem wypełniającyAqua*, Caprylic/Capric Triglyceride*, Isopropyl Palmitate*, Glycerin*,
Glyceryl Stearate*, Cetearyl Alcohol*, Propylene Glycol, Ceteareth-20, Panthenol, Sodium Palmitoyl Proline, Nymphaea Alba Flower
Extract*, Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate, Hydrolyzed Manihot Esculenta Tuber Extract*, Tocopheryl Acetate, Sodium
Polystyrene Sulfonate, Sorghum Bicolor Stalk Juice*, Acetyl Octapeptide-3, Isopentyldiol, Carbomer, Triethanolamine, Parfum, Decylene
Glycol, Dipropylene Glycol, Butylene Glycol, Caprylyl Glycol, 1,2-Hexanediol, o-Cymen-5-ol.*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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