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VICHY ZESTAW LIFTACTIV SUPREME Krem NORMALNA
50ml +Mineral 89 10ml+ płyn micelarny 100ml
+KOSMETYCZK
 

Cena: 99,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml (+ 10ml + 100ml)

Postać -

Producent L'OREAL POLSKA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościVICHY ZESTAW LIFTACTIV SUPREME Krem NORMALNA 50ml +Mineral 89 10ml+ płyn micelarny 100ml
+KOSMETYCZKA1. VICHY ZESTAW LIFTACTIV SUPREME Krem NORMALNA 50ml2. MINÉRAL 89 Booster wzmacniająco-nawilżający z
kwasem hialuronowym 10 ml3. PURETÉ THERMALE Mineralny płyn micelarny dla skóry wrażliwej 100 mDziałanieVICHY ZESTAW
LIFTACTIV SUPREME Krem NORMALNA 50mlAby działać na zmarszczki oraz oznaki zmęczenia, a w rezultacie przeciwdziałać efektom
starzenia pojawiającym się w ciągu dnia.KOMPLEKS SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH DAY-PROOF + RAMNOZA 5% i
NEOHESPERYDYNA.Natychmiastowy efekt: Technologia Korekcji Optycznej 3D.Walka z dziennym starzeniem skóry: ADENOZYNA +
KOFEINA.Skuteczność dzień po dniu: RAMNOZA 5% + NEOHESPERYDYNA.Natychmiastowa poprawa wyglądu skóry: skóra jest świeża,
a rysy twarzy wygładzone. W ciągu dnia: poprawa elastyczności skóry, skóra bardziej miękka. Potwierdzona skuteczność w ciągu 1.
miesiąca: Efekt liftingu - zmarszczki wygładzone, skóra ujędrniona.Odpowiedni dla skóry wrażliwej. Hipoalergiczny. Zawiera Wodę
Termalną z Vichy. Testowane pod kontrolą dermatologiczną.Kremowa konsystencja, aksamitna w dotyku. Nietłusta i
nieklejąca.MINÉRAL 89 Booster wzmacniająco-nawilżający z kwasem hialuronowym 10 ml MINÉRAL 89, codzienny booster
nawilżająco-wzmacniający wspiera naturalną siłę skóry, dzięki czemu chroni ją przed szkodliwymi czynnikami takimi jak klimatyzacja,
warunki atmosferyczne, stres oksydacyjny, zmęczenie.Minéral 89 to pierwszy booster nawilżająco-wzmacniający do codziennego
stosowania pod krem, przeznaczony do każdego typu skóry, dla kobiet i mężczyzn w każdym wieku.PURETÉ THERMALE Mineralny płyn
micelarny dla skóry wrażliwej 100 mSkutecznie oczyszczający płyn micelarny, wzbogacony o WODĘ TERMALNĄ oraz KWAS MLEKOWY
NATURALNEGO POCHODZENIA, matowi skórę, wzmacnia jej barierę ochronną i oczyszcza pory. Odpowiedni dla skóry wrażliwej oraz
okolic oczu.Sposób użyciaVICHY ZESTAW LIFTACTIV SUPREME Krem NORMALNA 50mlStosować rano na czystą skórę,
rozprowadzając równomiernie na całej twarzy. W razie potrzeby preparat można stosować dwa razy dziennie: rano i
wieczorem.MINÉRAL 89 Booster wzmacniająco-nawilżający z kwasem hialuronowym 10 mlCodziennie rano:• skóra jest wzmocniona•
zyskuje nawilżenie i sprężystość, które utrzymują się przez cały dzień.PURETÉ THERMALE Mineralny płyn micelarny dla skóry
wrażliwej 100 mNakładać za pomocą wacika. Do stosowania rano i wieczorem.Testowany dermatologicznie na skórze tłustej i
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mieszanej. Hipoalergiczny.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

