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AVENE PHYSIOLIFT SERUM + MASECZKA ZESTAW
 

Cena: 116,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE
POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

AVENE  ZESTAW

PhysioLift Serum wygładzająco-wypełniające zmarszczki + Maseczka kojąco-
rozświetlająca

 

 

PhysioLift Serum wygładzająco-wypełniające zmarszczki - 30ml
Lekka, kremowa i delikatnie perfumowana formuła wzbogacona w wodę termalną Avene o działaniu kojącym, nadaje się do wszystkich
rodzajów wrażliwej skóry. Spełni oczekiwania najbardziej wymagających kobiet. Serum dostosowuje się do fizjologicznych procesów
skóry, by skutecznie walczyć z oznakami starzenia. Należy stosować rano i/lub wieczorem pod krem pielęgnacyjny.

Serum zapewnia efekt gładkiej, wypełnionej, świeżej i nawilżonej skóry.

DZIAŁANIE PRODUKTU

Redukcja zmarszczek

POTRZEBA SKÓRY / WŁOSÓW
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Skóra wrażliwa, Skóra sucha, Skóra tłusta, Skóra mieszana, Skóra normalna

PRZEZNACZENIE

Twarz

KONSYSTENCJA

Serum

KORZYŚCI

Wielofunkcyjny dermokosmetyk o długotrwałym działaniu, który redukuje widoczne oznaki starzenia się skóry: EFEKT WYPEŁNIENIA I
UJĘDRNIENIA SKÓRY: dzięki unikatowemu połączeniu takich składników, jak mikrosfery kwasu hialuronowego, zapewniające widoczny
efekt wypełnienia oraz monooligomery kwasu hialuronowego o średnim i długotrwałym działaniu ujędrniającym.

WYGŁADZENIE ZMARSZCZEK I NAPIĘCIE SKÓRY: dzięki Ascofilline, składnikowi aktywnemu, który pobudza syntezę kolagenu.

DZIAŁANIE PRZECIWUTLENIAJĄCE: dzięki Pretokoferylowi, który pomaga skórze zachować promienny wygląd.

AKTYWNA I BARDZO WYDAJNA FORMUŁA: produkt nawilżająco-liftingujący, wzbogacony w mikrocząsteczki perłowe i substancje, które
zapewniają naturalny efekt liftingu bez efektu maski.

UCZUCIE KOMFORTU: efekt nawilżonej, wypełnionej i wygładzonej skóry przez 24h.

SKŁADNIKI

avene thermal spring water (avene aqua) glycerin isodecyl neopentanoate methyl gluceth-20 peg-12 propylene glycol
dicaprylate/dicaprate triethylhexanoin dimethicone ethylhexyl palmitate 1.2-hexanediol acrylates/c10-30 alkyl acrylate crosspolymer
arachidyl alcohol arachidyl glucoside ascophyllum nodosum extract behenyl alcohol butylene glycol caprylic/capric triglyceride caprylyl
glycol cetyl alcohol dimethicone crosspolymer disodium edta fragrance (parfum) glyceryl stearate hexylene glycol mica peg-100
stearate phenoxyethanol polyacrylate-13 polyisobutene polysorbate 20 pvp silica silica dimethyl silylate sodium hyaluronate sodium
hydroxide sorbitan isostearate titanium dioxide (ci 77891) tocopherol tocopheryl acetate tocopheryl glucoside water (aqua).

 

Maseczka kojąco-rozświetlająca - 50ml

Formuła oleju w wodzie, bogata w odżywcze olejki i nawilżające glikole.

Maseczka przeznaczona dla każdego rodzaju skóry wrażliwej, zmęczonej. Może być stosowana jako kuracja w okresie zmiany pór roku,
wytężonej aktywności, przebywania w klimatyzacji, narażenia na promieniowanie UV. Jest uzupełnieniem codziennej pielęgnacji w celu
przywrócenia skórze komfortu i regeneracji bariery skórnej. Kremowa, otulająca konsystencja została stworzona dla chwil przyjemności
i ukojenia skóry. Maseczkę można używać 1-2 razy w tygodniu. Formuła oleju w wodzie zawiera 25,5% składników odżywczo-
nawilżających (odżywcze olejki, w tym: olejek szafranowy i nawilżające glikole) przywraca blask i ochronę (+88%)*. Zawiera 69% Wody
termalnej Avene, która zapewnia skórze ukojenie.

DZIAŁANIE PRODUKTU

Ukojenie, Ochrona

POTRZEBA SKÓRY / WŁOSÓW

Skóra wrażliwa, Skóra odwodniona

PRZEZNACZENIE

Twarz
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KONSYSTENCJA

Krem

KORZYŚCI

Kremowa i otulająca konsystencja dla chwili przyjemności i komfortu skóry; Ochrona i Ukojenie; Blask.

SKŁADNIKI

avene thermal spring water (avene aqua)*. mineral oil (paraffinum liquidum). caprylic / capric triglyceride. water (aqua). carthamus
tinctorius (safflower) seed oil (carthamus tinctorius seed oil). palmitic acid. stearic acid. hydrogenated palm / palm kernel oil peg-6
esters. triethanolamine. glyceryl stearate. microcrystalline wax (cera microcrystallina). peg-100 stearate. propylene glycol.
1,2-hexanediol. caprylic / capric glycerides. caprylyl glycol. carbomer. disodium edta. fragrance (fragrance). phenyl trimethicone. ribes
rubrum (currant) extra fruit (ribes rubrum fruit extract)*. rubus idaeus (raspberry) extra fruit (rubus idaeus fruit extract)*. sodium
benzoate. tocopheryl glucoside. tropolone. vaccinium myrtillus fruit extract*.

 

 

*Składniki pochodzenia naturalnego.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.drogeriakrokus.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

