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VICHY IDEALIA energetyzujący krem wygładzający do skóry
NORMALNEJ I MIESZANEJ 50 ml
 

Cena: 104,90 PLN

Opis słownikowy

Producent VICHY

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 

 

VICHY IDEALIA rozświetlający krem wygładzający do skóry normalnej i mieszanej 50 ml

DOSKONAŁA JAKOŚĆ SKÓRY: ŚWIEŻY KOLORYT, JEDNOLITA STRUKTURA SKÓRY I WYGŁADZONE ZMARSZCZKI.

 

Wskazania

Krem wygładzający dla osób ze skórą normalną i mieszaną, z widocznymi pierwszymi oznakami starzenia, stresu oraz zmęczenia.

Więcej niż krem przeciwzmarszczkowy. Jest to pierwsza kuracja, która nadaje skórze idealny wygląd.

 

Działanie

Widocznie wygładza pierwsze zmarszczki. Skóra staje się delikatna i wypełniona w dotyku. Krem Idealia przywraca skórze naturalny
blask, aby miała jednolity i świeży koloryt. 
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Pieczołowicie wybrane substancje czynne o potwierdzonej naukowo skuteczności odżywiają skórę i warstwa po warstwie odbudowują
jej jednolitą strukturę.

Kombucza (kombucha) specjalny, przetworzony biotechnologicznie i opatentowany, aktywny wyciąg z herbaty cejlońskiej w
optymalnym stężeniu 3% bogaty w witaminy z grupy B, probiotyki, polifenole; zapobiega niszczeniu włókien podporowych skóry
(kolagenu, elastyny) w procesie glikacji, pobudza wzrost adipocytów, zapobiegając wiotczeniu rysów, poprawia koloryt cery, rozjaśnia ją i
wygładza adenozyna neuroprzekaźnik regulujacy skurcze mięśni, składnik przeciwzapalny, ułatwiający gojenie; inhibitor skurczu mięśni-
utrudnia współpracę aktyny i miozyny, dzieki czemu zapobiega pogłębianiu się zmarszczek mimicznych LHA, czyli lipohydroksy kwas
(kwas 5-kapriolowosalicylowy) - łagodna pochodna kwasu salicylowego powodująca delikatne złuszczanie komórek warstwy rogowej
naskórka, bez uszkadzania jego struktury. LHA stymuluje odbudowę naskórka. Działa przeciwzapalnie i przeciwzaskórnikowo. Wygładza
i odnawia skórę. Dzięki temu składnikowi następuje lepsze wchłanianie substancji aktywnych zawartych w kosmetykach witamina E
silny antyoksydant wyłapujący szkodliwe wolne rodniki, zapobiega przedwczesnemu starzeniu się skóry woda termalna Vichy działa
kojaco i łagodząco; zawiera 15 minerałów, pochodzi ze skał magmowych, a proces jej nasycania minerałami trwa 50 lat masło karite
(masło Shea) nawilża, uelastycznia i wygładza oraz regeneruje przesuszony naskórek; ma właściwości łagodzące i zmiękczające. 

Unikalna, łatwo wchłanialna konsystencja.

Delikatny zapach białych kwiatów.

Opalizująca formuła dla efektu zdrowego blasku.

Wyjątkowe poczucie komfortu.

 

Sposób użycia

Krem wygładzający nakładać na oczyszczoną suchą skórę i rozprowadzać w górę lekkimi ruchami. 
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