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LIERAC LIFT INTEGRAL Krem na noc 50 ml + serum
liftingujące 15 ml + KOSMETYCZKA
 

Cena: 229,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml (+15 ml)

Postać -

Producent ALES GROUPE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisRestrukturyzujący krem liftingujący na noc - 50mlWskazania:Codzienna pielęgnacja skóry z oznakami starzenia.Właściwości:LIFT
INTEGRAL to liftingujące preparaty przeciwstarzeniowe, które poprawiają owal twarzy, przywracają gęstość, korygują zmarszczki i
zwiotczenia skóry. Bazują na technikach estetycznych liftingu i wypełniania.Otulający krem skutecznie koryguje owal twarzy i zapewnia
natychmiastowy efekt jedwabiście gładkiej skóry. Zawiera ekstrakt z imbiru o działaniu drenującym, poprawiającym mikrokrążenie.
Twarz odzyskuje dynamikę poprzez napięcie miejsc zwiotczałych i wypełnienie miejsc zapadniętych.Sposób użycia:Stosować
wieczorem na oczyszczoną skórę twarzy, omijając okolice oczu.Składniki:Składniki aktywne:Ekstrakt z mahoniowca afrykańskiego -
znanego z długowieczności, zawdzięczającego swoją siłę korze, która chroni przed szkodliwymi czynnikami środowiska zewnętrznego.
Działa na poprawę napięcia skóry dzięki stymulacji syntezy kolagenu typu XVIII.Ekstrakt z purpurowego tulipana - działa wypełniająco w
strefach zapadniętych, dzięki stymulowaniu syntezy 30 białek odgrywających kluczową rolę w zachowaniu jakości i struktury macierzy
zewnątrzkomórkowej.Koncentrat HYALU-3 - wygładza, nawilża i wypełnia, działa przeciwstarzeniowo.Ekstrakt z imbiru - działa drenująco
i wspomaga redukcję zmagazynowanego tłuszczu.Serum liftingujące powieki i skórę wokół oczu - 15mlWłaściwości:LIFT INTEGRAL to
liftingujące preparaty przeciwstarzeniowe, które poprawiają owal twarzy, przywracają gęstość, korygują zmarszczki i zwiotczenia skóry.
Bazują na technikach estetycznych liftingu i wypełniania. Bezzapachowe.Serum skutecznie liftinguje okolice oczu, korygując opadające
powieki i zmarszczki spowodowane zwiotczeniem. Dzięki aktywnym składnikom roślinnym działa przeciwobrzękowo i redukuje cienie
pod oczami. Zapewnia uczucie komfortu i nawilżenia skóry wokół oczu.Sposób użycia:Nakładać rano i wieczorem na powieki i skórę
wokół oczu.Składniki:Składniki aktywne:Ekstrakt z mahoniowca afrykańskiego - znanego z długowieczności, zawdzięczającego swoją
siłę korze, która chroni przed szkodliwymi czynnikami środowiska zewnętrznego. Działa na poprawę napięcia skóry dzięki stymulacji
syntezy kolagenu typu XVIII.Ekstrakt z purpurowego tulipana - działa wypełniająco w strefach zapadniętych, dzięki stymulowaniu
syntezy 30 białek odgrywających kluczową rolę w zachowaniu jakości i struktury macierzy zewnątrzkomórkowej.Koncentrat HYALU-3 -
wygładza, nawilża i wypełnia, działa przeciwstarzeniowo.Ekstrakt z boskiej trawy i drzewa jedwabnego - redukuje obrzęki i cienie.
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