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LIERAC SUPRA RADIANCE Krem-żel 50 ml + serum
rozświetlające pod oczy 15 ml + KOSMETYCZKA
 

Cena: 182,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml (+15 ml)

Postać -

Producent ALES GROUPE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisLIERAC SUPRA RADIANCE Krem- żel - 50ml + Serum pod oczy - 15mlDetoks. Blask. Korekta zmarszczek.Anti- ox odnawiający
krem- żel - 50mlDo jakiej skóry stosować krem- żel Lierac Supra Radiance?Do skóry normalnej i mieszanej.Właściwości: Świeży,
delikatny krem-żel redukujący zmarszczki odnawia blask i chroni skórę przed agresywnymi czynnikami środowiskowymi. Bazując na
odkryciach z zakresu medycyny środowiskowej zapewnia detoksykację i reaktywację komórek skóry, chroniąc je przed starzeniem
oksydacyjnym. Odnowiona i natychmiast wygładzona skóra odzyskuje naturalny blask i równomierny koloryt. Dzięki dodatkowi
matującego pudru ryżowego pozostawia efekt satynowej cery.Sposób użycia:Stosować rano na oczyszczoną skórę twarzy, omijając
okolice oczu.Skład:Odnawiająca komórki szanta biała: biomimetyk białka NRF2: detoksykuje komórki, zapobiega formowaniu nowych
toksyn i reaktywuje metabolizm komórek.Koncentrat HYALU-3: nawilża i wygładza działając przeciwstarzeniowo.Perełkowiec japoński:
działa antyoksydacyjnie.Puder ryżowy: działa matująco.Rozświetlające serum pod oczy - 15mlWłaściwości serum Supra
Radiance:Delikatne serum koryguje zmarszczki, działa detoksykująco i chroni wrażliwą skórę wokół oczu przed agresywnymi czynnikami
środowiskowymiDaje natychmiastowy efekt wygładzenia i rozświetlenia. wyrównuje koloryt, przeciwdziała cieniom i obrzękom,
wydobywając blask spojrzenia.Bazując na odkryciach z zakresu medycyny środowiskowej zapewnia detoksykację i reaktywację
komórek skóry, chroniąc je przed starzeniem oksydacyjnym. Odnowiona i natychmiast wygładzona skóra odzyskuje naturalny blask i
równomierny koloryt.Zawarty w serum ekstrakt z ruszczyka kolczastego zawierającego obkurczającą naczynia krwionośne ruskogeninę
- działa przeciw cieniom i obrzękom.Bez składników zapachowych dla optymalnej tolerancji.Sposób użycia:Nakładać rano i wieczorem
na skórę wokół oczu.Skład:Odnawiająca komórki szanta biała: biomimetyk białka NRF2: detoksykuje komórki, zapobiega formowaniu
nowych toksyn i reaktywuje metabolizm komórek.Koncentrat HYALU-3: nawilża i wygładza działając przeciwstarzeniowo.Perełkowiec
japoński: działa antyoksydacyjnie.Ruskogenina: działa przeciw cieniom i obrzękom.
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