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LIQ CC SERUM LIGHT 15% VITAMIN C BOOST 30ML
 

Cena: 59,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

LIQPHARM

Opis produktu
 

LIQPHARM LIQ CC SERUM LIGHT 15% VITAMIN C BOOST – KONCENTRAT
ROZŚWIETLAJĄCY Z WITAMINĄ C - 30 ML 
Wyjątkowe serum, które pokochały Polki. Jedyna witamina C do stosowania w okresie wiosenno-letnim.

LIQ CC Serum Light 15% Vitamin C BOOST 30 ml Lekki koncentrat rozświetlający z witaminą C

Serum LIQ CC Light dzięki wysokim stężeniom aktywnych składników redukuje proces starzenia się skóry oraz chroni przed działaniem
niekorzystnych czynników środowiskowych. 15% witaminy C zapewnia szybkie pobudzenie syntezy kolagenu, skutecznie neutralizuje
wpływ wolnych rodników i wyrównuje koloryt skóry. Aktywność czystej, niezjonizowanej formy witaminy C potęgowana jest przez
odpowiednio dobrane stężenia tokoferolu i magnezu, które jednocześnie działają ochronnie, regenerująco oraz odżywczo. Dzień po dniu
skóra odzyskuje utracony komfort, blask i witalność.

Lekka postać serum LIQ CC wskazana jest dla cery normalnej i mieszanej. Do pielęgnacji na dzień i na noc dla skóry dojrzałej i młodej.

Wyjątkowa Witamina C na wiosnę i lato. Dzięki zastosowaniu niezjonizowanej, aktywnej formy kwasu L-askorbinowego, serum LIQ CC
Light można stosować 365 dni w roku. Niskie pH gwarantuje przenikanie witaminy C do głębokich warstw skóry. Serum wskazane
zarówno przed, jak i po ekspozycji na promieniowanie słoneczne.

Efekty widoczne po: min. 2 tygodnie stosowania

Korzyści:
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Ochrona antyoksydacyjna.

Pobudzenie syntezy kolagenu.

Program przeciwzmarszczkowy.

Program redukujący przebarwienia.

Program „blask i witalność”.

Składniki aktywne:

Witamina C (15% - 4800 mg) - aktywny kwas L-askorbinowy w formie niezjonizowanej zapewnia łatwość przenikania we
wszystkie warstwy skóry pobudzając syntezę kolagenu, wyrównując koloryt i rozświetlając cerę. Redukuje szkodliwy wpływ
promieniowania UV, pomagając chronić DNA komórek skóry. Tokoferol - witamina E - wzmocnienie ochrony antyoksydacyjnej.

Magnez - zapewnia silne działanie regeneracyjne.

Kwas hialuronowy - chroni skórę przed odwodnieniem, zapewnia jej elastyczność i długotrwałe nawilżenie.

Stosowanie na DZIEŃ i NOC

Jedna pipeta na aplikację (twarz, szyja i dekolt). Wstrząsnąć przed użyciem. Stosować rano i/lub wieczorem na oczyszczoną skórę
twarzy i szyi. Można stosować pod krem przez cały rok lub jako kurację 28-dniową.

Ze względu na niskie pH(
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