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DERMIKA GOLD 24 K KREM-MASKA NOCNE ODMŁADZANIE
50ML
 

Cena: 9,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

ORKLA CARE

Opis produktu
 

DERMIKA GOLD 24 K KREM-MASKA NOCNE ODMŁADZANIE NA NOC - 50 ML
DERMIKA GOLD 24K Krem-maska nocne odmłodzenie to doskonała formuła redukująca zmarszczki i zapewniająca nawilżenie skóry
przez całą noc. Czyste 24-karatowe złoto zawarte w preparacie sprawia, że zmarszczki stają się mniej widoczne, a skóra nabiera
kuszącego blasku. Dodatkowo precyzyjne składniki - bio-drony dostarczają składniki aktywne bezpośrednio do fibroblastów - komórek
odpowiedzialnych za odnowę skóry. Stymulują ją do intensywnej produkcji kolagenu i elastyny, aby poprawić elastyczność skóry i
redukować zmarszczki.

Działanie:

Redukuje zmarszczki

Ujędrnia i poprawia elastyczność skóry

Poprawia gęstość skóry

Regeneruje skórę

Odmładza wygląd dodając blasku.
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Składniki aktywne:

Technologia Bio-Dronów - bazuje na precyzyjnych nośnikach, bio-dronach, które dostarczają składniki aktywne bezpośrednio do
fibroblastów - komórek odpowiedzialnych za odnowę skóry. Dzięki temu fibroblasty są stymulowane do intensywnej produkcji
kolagenu i elastyny, aby poprawić elastyczność skóry i redukować zmarszczki.

Technologia Lipo-Fill - to roślinny aktywator odbudowy i zagęszczania tkanki tłuszczowej. Dzięki niemu skóra na policzkach
staje się wypełniona, aby wygładzić rysy twarzy.

Technologia Regeneracji Skóry - to wyselekcjonowane oleje roślinne, bogate w nienasycone kwasy tłuszczowe i
witaminy.Uszczelniają naskórek, utrzymują optymalne nawodnienie skóry i czynią skórę wyjątkowo gładką.

Czyste 24-karatowe Złoto - krem wzbogacony płatkami czystego złota, które w wyniku refrakcji światła sprawiają, ze zmarszczki
staja się mniej widoczne, a skóra nabiera kuszącego blasku.

Efekty po 4 tygodniach stosowania:

Nawilżenie skóry wzrasta po 1 godzinie średnio o 57% i utrzymuje się przez cała noc

Efekt świeżej, wypoczętej cery został zauważony przez 90% kobiet

Wygląd cery uległ wyraźnej poprawie według 80% kobiet

Wskazania:

Skóra starzejąca się ze zmarszczkami.

Stosowanie:

Nałóż niewielką ilość kosmetyku na oczyszczoną skórę twarzy. Pozostaw na noc.

Uwagi:

Produkt testowany dermatologicznie

Dystrybutor: ORKLA S.A., ul. Polna 21, Radzymin.
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