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LIERAC PREMIUM CURE intensywna kuracja 28 dni 30ml
+LIERAC PREMIUM Krem jedwabisty 50ml +KOSMETYCZKA
 

Cena: 429,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 ml (+ 50 ml)

Postać -

Producent ALES GROUPE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaLIERAC PREMIUM CURE intensywna kuracja 28 dni 30 ml + LIERAC PREMIUM Krem jedwabisty 50 mlLierac Premium Care
promocyjny zestaw, w skład którego wchodzi:Lierac Premium Care kuracja uderzeniowa - Dawka Młodości 28 dni 30 mlLierac Premium
jedwabisty krem przeciwstarzeniowy do skóry normalnej i mieszanej 50 mlLierac Sunissime emulsja ochronna do twarzy i dekoltu spf50
10 ml kosmetyczkaDziałanieLierac Premium kuracja uderzeniowa - Dawka Młodości 28 dniDla wszystkich kobiet, u których intensywny
stres, zmiany hormonalne lub trudne okresy w życiu pozostawiają ślad na skórze i powodują utratę pewności siebie.Dla wszystkich,
którzy czują, że nagle i szybko postarzeli się.Dla wszystkich, którzy poszukają absolutnej pielęgnacji przeciwstarzeniowej, którzy czują,
że ich dotychczasowy rytuał pielęgnacyjny nie jest już wystarczający.PRZEŁOMOWA FORMUŁA, opracowana we współpracy z
Uniwersytetem HarvardaTECHNOLOGIA DWUFAZOWEJ KAPSULACJI inspirowane mikrofluidamiNAJWYŻSZĄ KONCENTRACJĘ
składników aktywnychNATYCHMIASTOWY EFEKT WYPEŁNIENIAKASKADA WRAŻEŃ SENSORYCZNYCH: świeżość wody, ustępująca po
chwili komfortowi olejkuZNIEWALAJĄCY ZAPACH - zapach Premium z subtelnymi nutami jaśminu, irysa i piżma5 Przełomowa kuracja
młodości dla skóry z oznakami przedwczesnego starzenia. Bazuje na opatentowanych składnikach aktywnych, stymulując działanie
białek kluczowych dla zachowania młodości skóry. Regeneruje i przywraca skórze jej dawną energię w ciągu 28 dni. Skóra
natychmiastowa odzyskuje komfort, jest wzmocniona, rozświetlona, a jej objętość przywrócona. Oznaki starzenia są zredukowane dając
widoczny efekt eksplozji młodości.Lierac Premium jedwabisty krem przeciwstarzeniowyZmarszczki - utrata jędrności - zwiotczenia -
przebarwienia - rozszerzone pory - nierówna powierzchniaKoryguje wszystkie objawy starzenia się skóry.Intensywnie nawilża i
matuje.Zainspirowany medycyną regeneracyjną krem zawiera opatentowany Premium Cellular Complex 8,5%, który redukuje wszystkie
objawy starzenia się skóry.Dodatkowo zawarty 10% koncentrat nawilżający i matujący zapewnia komfort i doskonałe jedwabiste
wykończenie skóry.Delikatna, jedwabista konsystencja, która wtapia się w skórę, dając efekt „drugiej skóry”.Pozostawia na jej
powierzchni aksamitne, matowe wykończenie.Wyszukany, zmysłowy o subtelnym zapachu. Idealny dla skóry normalnej i
mieszanej.Sposób użyciaLierac Premium kuracja uderzeniowa - Dawka Młodości 28 dniRano i/lub wieczorem przed nałożeniem kremu
Lierac Premium. Stosować przez 28 dni jako kurację intensywną. Powtarzać 2-3 razy do roku.Lierac Premium jedwabisty krem
przeciwstarzeniowyStosować rano i / lub wieczorem niewielką ilość jako samodzielny preparat lub po nałożeniu Aktywnego Serum
Przeciwstarzeniowego Premium.SkładLierac Premium kuracja uderzeniowa - Dawka Młodości 28 dniHeksapeptyd - FX - intensywna
regeneracjaKoncentrat Hyalu-3 - nawilżenie i wygładzenieTechnologia GDF-11 - odmłodzenie komórkoweEkstrakty z czarnych kwiatów -
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działanie ochronne i antyoksydacyjneLierac Premium jedwabisty krem przeciwstarzeniowyAktywne formuły na bazie kosmetyków
hybrydowych, łączących to co najlepsze w nauce i naturze.PREMIUM CELLULAR COMPLEX (8,5%) + czysty kwas hialuronowy (5%) +
koncentrat nawilżający i matujący (10%) roślinna gliceryna & mikro-puder z bambusa.
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