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SVR CLAIRIAL Serum 30 ml
 

Cena: 45,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 ml

Postać -

Producent FILORGA POLAND SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaSVR CLAIRIAL Serum 30 mlCLAIRIAL SERUM - redukuje przebarwienia, zapobiega ich powstawaniu, rozświetla ceręCLAIRIAL
SERUM KOMPLEKSOWY PREPARAT PRZECIW PRZEBARWIENIOM PRZYWRACAJĄCY SKÓRZE BLASKNA WSZYSTKIE RODZAJE
PRZEBARWIEŃ – DLA WSZYSTKICH TONACJI SKÓRYDziałanieINNOWACJASVR wykorzystuje sekrety natury, które sprawiają, że
wnętrze dłoni zachowuje nieskazitelnie równomierną, jasną skórę.Po raz pierwszy SVR odtwarza ten biomechanizm aby
redukować:wszystkie rodzaje przebarwień: plamy posłoneczne, plamy ciążowe, zmiany pozapalneu wszystkich tonacji skóry: jasnych,
oliwkowych, ciemnychCLAIRIAL SERUM jest kompleksowo działającym preparatem, który w dwa tygodnie(2) redukuje ciemne
przebarwienia skóry i przywraca jej zdrowy blask. Zapobiega ponownemu pojawianiu się plam pigmentacyjnych * nawet tych
najbardziej uporczywych. Natychmiastowo skóra zostaje rozświetlona a z dnia na dzień przebarwienia tracą swoją intensywność
ukazując ujednoliconą i promienista cerę.FORMUŁA dedykowana wszystkim rodzajom skóry – nawet bardzo
wrażliwejKONSYSTENCJA: Mikronizowana, lekka emulsja, ktora idealnie i szybko się wchłania. Technologia ciekłych kryształów
zapewnia długotrwałe nawilżenie. Innowacyjna tekstura daje efekt drugiej skóry, bez klejącego się wykończenia, posiada delikatny,
niealergizujący zapachWIODĄCE SKŁADNIKI DERMATOLOGICZNE W NAWYŻSZYCH MOŻLIWYCH STĘŻENIACH 8% kompleks
depigmentacyjny: redukuje wszystkie rodzaje ciemnych przebarwień, zapobiega ich ponownemu pojawianiu się 2% stabilizowana
witamina C – dodaje skórze blasku, hamuje aktywność tyrozynazy, uniemożliwia melanogenezę, Kwas hialuronowy o wysokiej masie
cząsteczkowej : zapewnia natychmiastowe i długotrwałe nawilżenie skóry Soft Focus, bio-snow : odpowiada za optyczne ujednolicenie
skóry, wyrównanie kolorytuHipoalergiczny. Delikatny kwiatowo-drzewny zapach pozbawiony jest wszelkich cząstek alergizujących. Nie
zawiera parabenów, Metyloizotiazolinonu (MIT), EDTA, AHA, Phenoxyethanolu, BHT, Olei mineralnych, LanolinyREZULTATY SĄ
WIDOCZNE BARDZO SZYBKO i ZOSTAŁY UDOWODNIONE KLINICZNIEMulti etniczne badanie obserwacyjne na skórach Kaukaskiej,
Azjatyckiej i Etnicznej , na wszystkich typach przebarwień, przeprowadzone przez 84 dni.

Natychmiastowo:

Cera ujednolicona 73% (1) Skóra rozświetlona 77% (1)Po 2 tygodniach: 8(1) na 10 badanych zaobserwowało Redukcja powierzchni
przebarwień aż do -81% (2)Po 28 dniach: Promienistość skóry 81% (1) Cera ujednolicona 86% (2) Redukcja powierzchni przebarwień aż
do -86% (2)GWARANTOWANE BEZPIECZENSTWO i PRZYJEMNOŚĆCLAIRIAL SERUM testowany na skórze wrażliwej zapewnia
optymalną tolerancję dla wszystkich rodzajów skóry, nawet bardzo wrażliwychSposób użyciaStosować rano i/lub wieczorem pod krem
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pielęgnacyjny. Trzymając tubkę pionowo, dozownikiem do dołu, należy wycisnąć parę kropel i rozsmarować na skórze. Stosować na
twarz, dekolt, dłonieINNOWACYJNE OPAKOWANIE :30 ml tubka z dozownikiem, pozwalająca kontrolować ilość używanego serum
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