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Vichy Liftactiv Supreme, wypełniające serum
przeciwzmarszczkowe, 30ml
 

Cena: 144,41 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 ml

Postać krem

Producent L'OREAL POLSKA

Rejestracja Dermokosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Innowacja od Vichy! Odkryj LIFTACTIV H.A. EPIDERMIC FILLER, skoncentrowane serum przeciwzmarszczkowe z wysokim stężeniem
1,5% kwasu hialuronowego. To nasze pierwsze serum przeznaczone zarówno do twarzy, jak i delikatnej skóry okolic oczu. Z wiekiem
skóra traci więcej kwasu hialuronowego niż wytwarza, dodatkowo negatywne czynniki środowiskowe zwane ekspozomem przyspieszają
jego degradację. W rezultacie pojawiają się drobne linie i zmarszczki, a skóra traci sprężystość. Dzięki synergii składników aktywnych
uznanych w dermatologii i medycynie estetycznej serum LIFTACTIV H.A. EPIDERMIC FILLER UZUPEŁNIA 100% DZIENNEJ UTRATY
KWASU HIALURONOWEGO W NASKÓRKU.

Unikalna formuła zawiera aż 1,5% KWASU HIALURONOWEGO: 1% niskocząsteczkowego kwasu hialuronowego, aby redukować drobne
linie i zmarszczki oraz 0,5% wysokocząsteczkowego kwasu hialuronowego, który wygładza skórę. Serum zostało wzbogacone o
antyoksydacyjną WITAMINĘ Cg, przeciwzmarszczkowy PEPTYD oraz wzmacniającą WODĘ WULKANICZNĄ VICHY. Minimalistyczna
formuła zawiera tylko 13 składników, bez substancji zapachowych i alkoholu etylowego.

Natychmiast po zastosowaniu serum LIFTACTIV H.A. EPIDERMIC FILLER przywraca skórze sprężystość oraz intensywnie i długotrwale
ją nawilża. Progresywna skuteczność w redukcji zmarszczek została potwierdzona w badaniu klinicznym*: po 6 tygodniach zmarszczki
są zredukowane aż o 47%, a drobne linie o 60%. Serum LIFTACTIV H.A. EPIDERMIC FILLER posiada ultralekką konsystencję, która
szybko się wchłania i nadaje się pod makijaż.

Formuła została przetestowana pod kontrolą dermatologiczną i okulistyczną, aby osiągnąć najwyższą skuteczność i maksymalne
bezpieczeństwo stosowania. Jest hipoalergiczna. Niekomedogenna. Odpowiednia dla skóry wrażliwej. *Ocena kliniczna, 53 kobiety po 6
tygodniach.
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Instrukcja użytkowania

Stosuj codziennie rano i wieczorem. Delikatnie naciśnij aplikator, aby uzyskać odpowiednią dawkę produktu. Odmierz 2-3 krople formuły
na dłoń. Opuszkami palców nałóż serum na czystą i osuszoną skórę, a następnie rozprowadź na całej powierzchni twarzy i szyi.

Pełna lista składników

689084 01 - INGREDIENTS: AQUA / WATER • GLYCERIN • HYDROXYETHYLPIPERAZINE ETHANE SULFONIC ACID • SODIUM
HYALURONATE • PEG-60 HYDROGENATED CASTOR OIL • SECALE CEREALE SEED EXTRACT / RYE SEED EXTRACT • CALCIUM
PANTOTHENATE • DIPEPTIDE DIAMINOBUTYROYL BENZYLAMIDE DIACETATE • PHENOXYETHANOL • CHLORPHENESIN • ASCORBYL
GLUCOSIDE • DISODIUM EDTA • PENTYLENE GLYCOL (F.I.L. B255659/1).

Producent:

L’Oréal Polska
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