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VICHY SLOW AGE Krem pod oczy 15 ml
 

Cena: 69,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 15 ml

Postać -

Producent L'OREAL POLSKA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaVICHY SLOW AGE Krem pod oczy 15 mlPIELĘGNACJA NAWILŻAJĄCAOdpowiadasz za 80% starzenia swojej skóry*.*Badania
naukowe nad wpływem UV (Flament et al. 2013), zanieczyszczeń (Vierkötter et al. 2010) i stresu (Hosoi 2011) na rozwój oznak starzenia
na skórze. Slow Âge to krem opóźniający pojawianie się oznak starzenia wokół oczuDziałanieSlow Life - włącz wolniejszy bieg! w
dzisiejszych czasach życie jest tak szybkie, jakbyśmy bezustannie brały udział w wyścigu z czasem. Za takie tempo płacimy wysoką
cenę. Czas to zmienić!spowolnienie pojawiania się oznak starzeniazachowanie młodego wyglądu na dłużejtarcza ochronna przeciw
negatywnym czynnikomdługotrwale nawilżachroniwzmacniapoprawia sprężystość i dodaje blaskuSkóra wokół oczu jest delikatna i
najbardziej narażona na wpływ negatywnych czynników. Krem opóźnia pojawianie się oznak starzenia. Zmniejsza cienie i worki pod
oczami, wygładza drobne zmarszczki.Potwierdzona skuteczność** Samoocena 42 osoby, 7 dni testowaniaCienie pod oczami są mniej
widoczne według 63% kobietSkóra wokół oczu jest wygładzona według 67% kobietPo raz pierwszy Laboratoria Vichy połączyły działanie
antyoksydacyjne Bajkaliny, stosowanej od wieków w Chinach, ze wzmacniającymi właściwościami Bifidusa i Wodą Termalną z Vichy
bogatą w 15 minerałów.Widocznie zmniejsza cienie i worki pod oczami. Wygładza drobne zmarszczki. Nawilża i rozświetla.Po 7 dniach
stosowania:Skóra wokół oczu jest widocznie równiejsza: 69%*Skóra wokół oczu jest widocznie gładsza: 67%*Cienie pod oczami są
mniej widoczne: 63%** Samoocena, badania kliniczne z udziałem 52 kobiet po 7 dniach stosowania.Odpowiedni do skóry wrażliwej,
hipoalergiczny, bez parabenów.Sposób użyciaStosować rano i wieczorem na skórę wokół oczu.SkładWyciąg z korzenia Bajkaliny
Stosowany od wieków w medycynie chińskiej, ma właściwości antyoksydacyjne. Neutralizuje procesy utleniania, zjawiska zapalne i
negatywny wpływ promieniowania UV i zanieczyszczeń.Bifidus Pochodna probiotyku. Wzmacnia barierę ochronną skóry i zmniejsza jej
wrażliwość. Redukuje suchość skóry.Woda termalna z Vichy Bogata w 15 minerałów, wzmacnia, regeneruje i przywraca równowagę
pH.Ochrona UVA i UVB Odpowiednia dla codziennej pielęgnacji dawka filtra chroniącego przed szkodliwym promieniowaniem
słonecznym.Formuła AQUA / WATER - DIMETHICONE - GLYCERIN - BIFIDA FERMENT LYSATE - C12-15 ALKYL BENZOATE -
BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER / SHEA BUTTER - STEARIC ACID - PALMITIC ACID - PEG-100 STEARATE - PARAFFIN - GLYCERYL
STEARATE - TOCOPHEROL - PENTYLENE GLYCOL - PEG-20 STEARATE - CI 77891 / TITANIUM DIOXIDE - CI 77491 / IRON OXIDES -
STEARYL ALCOHOL - SORBITAN OLEATE - ISOBUTANE - TRIETHANOLAMINE - DIMETHICONOL - CAFFEINE - ISOHEXADECANE -
MYRISTIC ACID - SODIUM BENZOATE - GINKGO BILOBA LEAF EXTRACT - PHENOXYETHANOL - ADENOSINE - BORON NITRIDE -
ASCORBYL GLUCOSIDE - CAPRYLYL GLYCOL - CITRIC ACID - SCUTELLARIA BAICALENSIS EXTRACT / SCUTELLARIA BAICALENSIS
ROOT EXTRACT - SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE - PENTAERYTHRITYL TETRA-DI-T-BUTYL HYDROXYHYDROCINNAMATE -
ACRYLAMIDE/ SODIUM ACRYLOYLDIMETHYLTAURATE COPOLYMER - CETYL ALCOHOL - POLYSORBATE 80 -
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ACRYLONITRILE/METHYL METHACRYLATE/VINYLIDENE CHLORIDE COPOLYMER.
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