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YVES ROCHER Krem liftingujący na noc LIFTING VÉGÉTAL
50 ml
 

Cena: 109,00 PLN

Opis słownikowy

Producent Yves Rocher

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaPrzeznaczenie: krem do twarzy, kosmetyk przeciwzmarszczkowy.Krem liftingujący na noc LIFTING VÉGÉTAL rewitalizuje
komórki skóry i wzmacnia ich strukturę w czasie snu. Zawiera 95% składników pochodzenia naturalnego, w tym botaniczny kolagen z
dąbrówki rozłogowej. Opatentowany przez Yves Rocher koncentrat poprawia owal twarzy, wygładza zmarszczki i przywraca
witalność.DziałanieKONCENTRAT KOLAGENU BOTANICZNEGO Z DĄBRÓWKI ROZŁOGOWEJ – innowacyjny składnik opatentowany
przez ekspertów biotechnologii Yves Rocher. Posiada strukturę podobną do kolagenu skóry, dlatego skutecznie wzmacnia jej strukturę i
przeciwdziała oznakom starzenia. Badania wykazały, że poziom syntezy elastyny wzrasta aż o 27%, zmarszczki są widocznie spłycone,
a kontur twarzy wyraźniejszy.KONCENTRAT KOLAGENU BOTANICZNEGO Z DĄBRÓWKI ROZŁOGOWEJ – innowacyjny składnik
opatentowany przez ekspertów biotechnologii Yves Rocher. Posiada strukturę podobną do kolagenu skóry, dlatego skutecznie
wzmacnia jej strukturę i przeciwdziała oznakom starzenia. Badania wykazały, że poziom syntezy elastyny wzrasta aż o 27%, zmarszczki
są widocznie spłycone, a kontur twarzy wyraźniejszy.Sposób użyciaKrem liftingujący na noc Lifting Végétal przeznaczony jest do
stosowania codziennie wieczorem. Pamiętaj, aby przed aplikacją dokładnie zmyć makijaż i oczyścić twarz – dzięki temu wszystkie
produkty pielęgnacyjne będą mogły bez przeszkód wchłonąć się i działać na Twojej skórze. Przed nałożeniem kremu nawilżającego
warto używać serum, które dodatkowo odżywi Twoją skórę i zadziała przeciwstarzeniowo.Krem liftingujący na noc Lifting Végétal
nakładaj na całą twarz, szyję i dekolt, ale staraj się unikać okolicy oczu – naskórek w tym miejscu jest bardzo cienki i wrażliwy, więc
potrzebuje specjalnego traktowania za pomocą przeznaczonego do tego celu produktu.SkładPoniższa lista składników może ulec
zmianie, zalecamy sprawdzić etykietę na produkcie:AQUA/WATER/EAU • COCO-CAPRYLATE/CAPRATE • GLYCERIN • ETHYLHEXYL
PALMITATE • ISOPROPYL MYRISTATE • ALCOHOL • GLYCERYL STEARATE • SORBITAN STEARATE • BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA)
BUTTER • STEARIC ACID • CERA ALBA/BEESWAX/CIRE D ABEILLE • UNDECANE • ANTHEMIS NOBILIS FLOWER WATER • MACADAMIA
TERNIFOLIA SEED OIL • PROPYLENE GLYCOL • PULLULAN • APHLOIA THEIFORMIS LEAF EXTRACT • TRIDECANE • ACRYLATES/VINYL
ISODECANOATE CROSSPOLYMER • PARFUM/FRAGRANCE • LAUROYL LYSINE • CAPRYLYL GLYCOL • XANTHAN GUM • SODIUM
HYDROXIDE • SALICYLIC ACID • TOCOPHERYL ACETATE • MESEMBRYANTHEMUM CRYSTALLINUM EXTRACT • CITRIC ACID • SODIUM
BENZOATE • PORPHYRIDIUM PURPUREUM EXTRACT • PROPANEDIOL • POTASSIUM SORBATE • TOCOPHEROL • SODIUM CITRATE •
1,2-HEXANEDIOL • AJUGA REPTANS CELL CULTURE EXTRACT
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