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ZIAJA ANNO D'ORO krem na dzień liftingujacy 50 ml
 

Cena: 16,49 PLN

Opis słownikowy

Producent ZIAJA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 

 

ZIAJA ANNO D’ORO krem na dzień liftingujący 50 ml

 

Wskazania 

Specjalistyczny preparat napinający o nawilżającej formule. Skutecznie pielęgnuje cerę dojrzałą 40+ w trakcie dnia. Zawiera filtr SPF 12,
dzięki któremu zapewnia ochronę skóry przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych i fotostarzeniem. 

 

Działanie 

Wysoka biodostępność – łatwość przyswajania optymalnych ilości substancji aktywnych; transport w głębsze warstwy skóry;
stopniowe uwalnianie i przedłużony czas aktywnego działania; wyjątkowo efektywna pielęgnacja dostosowana do potrzeb skóry w
różnym wieku. Wiek skóry pod kontrolą:

- odbudowa wewnętrznej struktury skóry – oligopeptydy (mikro-kolagen): diagnozuje uszkodzenia na poziomie komórkowym, regeneruje
osłabioną strukturę skóry właściwej, wzmacnia włókna kolagenu I, II i IV oraz elastyny, opóźnia mechanizm starzenia skóry i redukuje
głębokość zmarszczek.

- redukcja zmarszczek głębokich i mimicznych – kwas ursolowy: wnika w głębsze warstwy skóry i stymuluje odnowę tkankową,
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organizuje prawidłowe usieciowanie włókien kolagenowych, doskonale uelastycznia oraz zapobiega utracie sprężystości, redukuje
głębokie i wygładza mimiczne zmarszczki.

- redukcja zmarszczek powierzchniowych – aktywna baza przeciwzmarszczkowa: aktywuje stymulację glikanów, kolagenu i elastyny,
wypełnia uszkodzenia spoiwa międzykomórkowego, wzmacnia spoistość tkanki łącznej i spłyca powierzchniowe zmarszczki.

- optymalny efekt liftingujący – biopolimer z protein słodkich migdałów: tworzy na powierzchni skóry elastyczny, gładki film, wyraźnie
poprawia napięcie naskórka i wygładza mikrowgłębienia, przywraca skórze młody, promienny wygląd.

Suplementacja - fotostabilne filtry UV, witamina E, prowitamina B5: zapobiega fotostarzeniu, neutralizuje wolne rodniki oraz doskonale
wygładza i uelastycznia skórę, intensywnie i trwale nawilża oraz zapobiega przesuszaniu naskórka, łagodzi podrażnienia, działa kojąco i
osłaniająco na wrażliwą skórę

 

Sposób użycia 

Krem nanieść na skórę oczyszczoną mleczkiem i tonikiem anno d’oro. Delikatnie wklepać. Polecany pod makijaż. Na noc stosować anno
d’oro krem redukujący zmarszczki.

 

Skład 

Aqua, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Isohexadecane, Glycerin, Aluminum Starch Octenylsuccinate, Butyl Methoxydibenzoylmethane,
Butyrospermum Parkii, Cetearyl Alcohol, PEG-20 Stearate, Glyceryl Stearate, Hydrogenated Palm Kernel Oil, Butylene Glycol, Carbomer,
Polysorbate 20, Palmitoyl Oligopeptide, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Octocrylene, Dimethicone, Glyceryl Stearate Citrate, Hydrolyzed Rice
Protein, Polyacrylamide, C13-14 Isoparaffin, Laureth-7, Propylene Glycol, Prunus Amygdalus Dulcis Seed Extract, Lecithin, Ursolic Acid,
Xanthan Gum, Atelocollagen, Sodium Chondroitin Sulfate, Panthenol, Tocopheryl Acetate, Zea Mays Kernel Extract, Phenoxyethanol,
Methylparaben, Butylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben, DMDM Hydantoin, Parfum, Limonene, Benzyl Salicylate,
Linalool, Sodium Hydroxide.
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