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LIERAC ARKESKIN+ krem 50 ml + LIFT INTEGRAL maska 10
ml + LIFT INTEGRAL krem na noc 15 ml
 

Cena: 125,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml (+10 ml)

Postać -

Producent ALES GROUPE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaLIERAC ARKESKIN+ krem 50 ml + LIFT INTEGRAL maska 10 ml + LIFT INTEGRAL krem na noc 15 mlKuracja dla skóry w
okresie menopauzyJędrność i gładkośćRegeneracja i odżywienieZapobieganie przebarwieniomARKÉSKIN+ KREM KORYGUJĄCY
OBJAWY STARZENIA HORMONALNEGOBez fitoestrogenówSilnie 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.DziałaniePoprawia gęstość skóry.Zapewnia intensywne nawilżenie.Skuteczność udowodniona badaniem klinicznym:Lepsze
napięcie skóry +11%*Znaczna redukcja ilości głębokich zmarszczek -16%*Znaczny wzrost poziomu nawilżenia cery: - T=1h +43% - T=3h
+24%Skuteczność potwierdzona badaniem konsumenckim:-Uczucie komfortu: +51%**Badania kliniczne wykonane na 41 kobietach w
wieku od 45 do 60 lat przed menopauzą i w trakcie menopauzy po zastosowaniu produktu 2 razy dziennie przez 28 dni. Różnice
poziomu nawilżenia cery mierzone u 11 ochotniczek po jednym ustandaryzowanym zastosowaniu w porównaniu do obszaru skóry
bez zastosowania produktu.* Odczuwalna skutecznośćSposób użyciaStosować rano i/lub wieczorem na oczyszczoną skórę. Produkt
stanowi doskonałą bazę pod makijaż.SkładGłówne składniki czynne:Kuracja bez fitoestrogenów, opracowana na naturalnych
składnikach korygujących oznaki starzenia hormonalnego: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 skóry
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