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YVES ROCHER Krem liftingujący na dzień LIFTING VÉGÉTAL
50 ml
 

Cena: 49,00 PLN

Opis słownikowy

Producent Yves Rocher

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaPrzeznaczenie: krem do twarzy, kosmetyk przeciwzmarszczkowy.Krem liftingujący na dzień LIFTING VÉGÉTAL zawiera aż
97% składników pochodzenia naturalnego. Botaniczny kolagen z dąbrówki rozłogowej rewitalizuje komórki skóry i wzmacnia ich
strukturę. Cera odzyskuje witalność, jest wyraźnie wygładzona i bardziej elastyczna.DziałanieKrem do twarzy to podstawa codziennej
pielęgnacji. Jeśli więc chcesz ograniczyć poranny rytuał do absolutnego minimum, to z pewnością powinnaś sięgać właśnie po krem.
Zwłaszcza po 25. roku życia.Krem liftingujący na dzień Lifting Végétal 50 ml śmiało stosuj na oczyszczoną i wysuszoną skórę twarzy
oraz szyi. Bogata konsystencja, składniki aktywne pochodzenia naturalnego nie tylko wspomagają proces niwelowania widocznych
zmarszczek, lecz także dodatkowo nawilżają skórę. Już samo to brzmi świetnie, ale to nie wszystko! Niezależnie od tego, jaki masz
rodzaj skóry, wstępne efekty nawilżenia zobaczysz już po pierwszym użyciu, a po miesiącu Twoje zmarszczki będą widocznie
zniwelowane, a skóra bardziej elastyczna!Krem liftingujący na dzień Lifting Végétal 50 ml – zadbaj o swój młody wyglądDąbrówka
rozłogowa – choć popularnie uznawana za chwast – skrywa w sobie sekret gładkiej skóry o odpowiedniej gęstości i ostrych konturach.
Uzyskany z tej rośliny niespotykany i opatentowany przez Yves Rocher skoncentrowany kolagen botaniczny rewitalizuje komórki skóry,
działa ściągająco oraz wzmacnia jej strukturę. Jest to możliwe, ponieważ koncentrat łatwiej wnika w kolejne warstwy Twojej skóry.
Według badań dzięki temu ujędrnienie komórek wzrasta o 19%, a synteza elastyny aż o 27%.Zdajemy sobie także sprawę z tego, że
piękno i skuteczność pochodzą z natury. Właśnie dlatego ponad 97% składników Kremu liftingującego na dzień Lifting Végétal jest
pochodzenia naturalnego. Zrezygnowaliśmy też z olejków mineralnych. A dzięki uzyskaniu botanicznego kolagenu, postaraliśmy się
również o to, aby nasz nowy Krem liftingujący na dzień Lifting Végétal był kosmetykiem nie tylko skutecznym, ale i wegańskim. Dbamy o
to, żeby każda z naszych klientek znalazła tu produkt zgodny z jej potrzebami i przekonaniami.Sposób użyciaStosować rano na
oczyszczoną skórę twarzy oraz szyi. Rozprowadzać okrężnymi ruchami, omijając okolice oczu.SkładPoniższa lista składników może
ulec zmianie, zalecamy sprawdzić etykietę na produkcie: AQUA/WATER/EAU • GLYCERIN • CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE •
HYDROGENATED COCONUT OIL • METHYL GLUCOSE SESQUISTEARATE • VITIS VINIFERA (GRAPE) SEED OIL • ANTHEMIS NOBILIS
FLOWER WATER • ISOPROPYL PALMITATE • OLEIC/LINOLEIC/LINOLENIC POLYGLYCERIDES • PULLULAN • BUTYROSPERMUM PARKII
(SHEA) BUTTER • APHLOIA THEIFORMIS LEAF EXTRACT • ACRYLATES/VINYL ISODECANOATE CROSSPOLYMER • BEHENYL ALCOHOL
• PARFUM/FRAGRANCE • CAPRYLYL GLYCOL • ALGIN • XANTHAN GUM • 1,2-HEXANEDIOL • TOCOPHERYL ACETATE • SODIUM
HYDROXIDE • CAPRYLHYDROXAMIC ACID • MESEMBRYANTHEMUM CRYSTALLINUM EXTRACT • CITRIC ACID • SODIUM BENZOATE •
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PORPHYRIDIUM PURPUREUM EXTRACT • PROPANEDIOL • POTASSIUM SORBATE • SODIUM CITRATE • AJUGA REPTANS CELL
CULTURE EXTRACT
 

Galeria
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