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LIERAC ARKESKIN krem 50 ml + DIOPTIRIDE krem pod oczy
15 ml
 

Cena: 129,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml (+15 ml)

Postać zest.

Producent ALES GROUPE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisKrem korygujący oznaki starzenia hormonalnego - 50mlWskazania:Codzienna pielęgnacja skóry z oznakami
starzenia.Właściwości:Silnie skoncentrowany krem, który zapewnia szybkie i trwałe efekty poprawy wyglądu skóry u kobiet w okresie
menopauzy. Przywraca jędrność, gęstość i gładkość. Odżywia i regeneruje, zapewniając natychmiastowe uczucie komfortu. Zapobiega
przebarwieniom i wyrównuje koloryt. Poprawia kondycję skóry i gwarantuje jej optymalne nawilżenie oraz elastyczność. Zawiera
opatentowany Cytonacre SP - ekstrakt z macicy perłowej, który odtwarza działanie estrogenów, wywołujące reakcje charakterystyczne
dla młodej skóry. Bardziej gładka, jędrna i ujednolicona cera promienieje nowym blaskiem.Sposób użycia:Stosować rano i/lub wieczorem
na oczyszczoną skórę. Produkt stanowi doskonałą bazę pod makijaż.Składniki:CYTONACRE SP 0,5% - aktywny wyciąg z macicy
perłowej, który działa wielokierunkowo na komórki skóry. Przywraca ich prawidłowe funkcjonowanieWyciąg z SEZAMU - odżywia i
odbudowuje naturalną warstwę hydrolipidowąWyciąg Z KASZTANA JADALNEGO 0,5% - zwiększa syntezę naturalnych ceramidów w
skórze, zapewniając lepsze nawilżenie i odżywienie skórySkładniki NMF(naturalny czynnik nawilżający) 5% - przywracają właściwy
poziom nawilżenia i zapobiegają odwodnieniu skóryDioptiride Wypełniający krem korygujący zmarszczki wokół oczu -
15mlWskazania:Zmarszczki wokół oczu.Właściwości:Koryguje zmarszczki głębokie, mimiczne i związane z odwodnieniem.Bazuje na
technice estetycznej iniekcji toksyną botulinową i zapewnia potrójne działanie wycelowane w 3 rodzaje zmarszczek: głębokie, mimiczne i
związane z odwodnieniem.Działanie wzmocnione o PEPTYDY ANTI-BLUE LIGHT chroni skórę wokół oczu przed negatywnym wpływem
niebieskiego światła. Komórki skóry są chronione przed uszkodzeniami, a korekta zmarszczek jest jeszcze
skuteczniejsza.Natychmiastowy efekt wygładzenia. Po 7 dniach zmarszczki stają się mniej widoczne. Regularne stosowanie kuracji
wzmacnia jej działanie i sprawia, że po 28 dniach głębokość zmarszczek zostaje zredukowana.Aktywna konsystencja bogatego kremu z
natychmiastowym efektem wygładzenia.Bez składników zapachowych. Testowany okulistycznie.Sposób użycia:Stosować rano i
wieczorem niewielką ilość produktu na skórę wokół oczu.Składniki:HYALU 2: działa na zmarszczki wynikające z odwodnienia. Nawilża i
wypełnia skórę na powierzchni i w jej głębokich warstwach.Hexapeptyd "Botulinum-like" o działaniu analogicznym do botuliny - blokuje
mikro-skurcze skóry, działa na zmarszczki mimiczne.Ujędrniający kompleks Skrzyp-Przywrotnik-Bluszcz: działa na wypełnienie głębokich
zmarszczek, regeneruje tkanki skóry.PEPTYDY ANTI-BLUE LIGHT: tworzą tarczę ochronną przed uszkodzeniem komórek skóry
spowodowanym działaniem niebieskiego światła emitowanego przez ekrany (telefony komórkowe, tablety, komputery). Wzmacniają
skuteczność redukcji zmarszczek skóry wokół oczu.
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