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VICHY Liftactiv Supreme Vitamin C Serum Wygładzające
zmarszczki, 20ml
 

Cena: 169,88 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 ml

Postać -

Producent L'OREAL

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Starzenie się skóry oraz negatywne czynniki ekspozomu, takie jak zanieczyszczenie powietrza oraz promieniowanie UV, mogą prowadzić
do powstawania oznak zmęczenia skóry, takich jak poszarzała, matowa skóra i drobne linie. Poznaj LIFTACTIV SUPREME SERUM Z
WITAMINĄ C od VICHY, które zwiększa ochronę antyoksydacyjną skóry, aby zapewnić widoczne rozświetlenie. Skuteczna formuła
zawiera wysoką koncentrację silnych składników aktywnych uznanych w dermatologii i medycynie estetycznej: • 15% CZYSTEJ
WITAMINY C o działaniu antyoksydacyjnym, przywracającym skórze blask i wyrównującym jej koloryt. • WITAMINA E + EKSTRAKT Z
KORY SOSNY NADMORSKIEJ (piknogenol) o silnych właściwościach antyoksydacyjnych, aby neutralizować negatywny wpływ
zanieczyszczeń na skórę. • KWAS HIALURONOWY niskocząsteczkowy o działaniu nawilżającym skórę i redukującym drobne linie.
Natychmiast po zastosowaniu serum rozświetlającego od VICHY ochrona antyoksydacyjna skóry jest zwiększona i już po 10 dniach
odzyskuje ona blask.
SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA KLINICZNIE. Po 4 tygodniach(1): +40% rozświetlenia skóry -17% drobnych linii -29% oznak zmęczenia
skóry. Formuła serum jest hipoalergiczna. Została przetestowana na skórze wrażliwej pod kontrolą dermatologiczną. Jest odpowiednia
dla wszystkich rodzajów skóry. (1) Ocena kliniczna, 52 kobiety po 4 tygodniach.
Instrukcja użytkowania

SPOSÓB UŻYCIA:

Stosuj raz dziennie. Odmierz kilka kropli serum i nałóż na czystą i osuszoną skórę twarzy, omijając okolice oczu.

Informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania
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Omijać okolice oczu. W przypadku dostania się preparatu do oczu, natychmiast przepłukać je wodą. Unikaj ekspozycji na słońce. Stosuj
codziennie rano produkt z fotoprotekcją minimum SPF 20. W przypadku wystąpienia reakcji, zmniejszyć częstotliwość stosowania. Jeśli
reakcja nie ustępuje, należy przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.

Pełna lista składników

688901 54 - INGREDIENTS: AQUA / WATER • ASCORBIC ACID • ALCOHOL DENAT. • DIPROPYLENE GLYCOL • GLYCERIN • LAURETH-23 •
NEOHESPERIDIN DIHYDROCHALCONE • SODIUM HYDROXIDE • TOCOPHEROL • HYDROLYZED HYALURONIC ACID • PINUS PINASTER
BARK/BUD EXTRACT (F.I.L. B199063/1).

Producent:

L’Oréal Polska
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