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LIQ CR SERUM NIGHT 0.3% RETINOL SILK 30ML
 

Cena: 37,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

LIQPHARM

Opis produktu
 

Liq CR Serum Night 0,3% Retinol Silk, koncentrat intensywnie korygujący na
noc, 30ml.
 

Koncentrat intensywnie korygujący na noc - pielęgnacja każdego rodzaju cery szczególnie w przypadku skóry z niedoskonałościami oraz
w przypadku bruzd, zmarszczek, trądziku i plam.

Właściwości:

Koncentrat intensywnie korygujący na noc, Liq CR Serum Night 0,3% Retinol Silk

Redukuje niedoskonałości.
Kosmetyk wspomaga redukcję bruzd, zmarszczek oraz plam starczych.
Poprawia jędrność i elastyczność skóry.
Pomaga w walce z trądzikiem wieku dorosłego.
Niweluje przebarwienia.
Działa wygładzająco na skórę.

Składniki aktywne:

Retinol (naturalna forma witaminy A) niweluje zmarszczki poprzez indukcję syntezy kolagenu, działa rozświetlająco na skórę, a
także rozjaśnia przebarwienia. Retinol zwiększa elastyczność skóry, a także niweluje niedoskonałości.
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Kwas laktobionowy przyspiesza regenerację bariery ochronnej skóry, zwiększa swoistość warstwy rogowej naskórka.
Witamina E niweluje wolne rodniki, chroni przed zniszczeniem lipidy naskórka, włókna elastynowe i kolagenowe, a także
wzmacnia naczynia krwionośne. Witamina E spowalnia proces starzenia się skóry, przyspiesza proces regeneracji po zabiegach
kosmetycznych, czy poparzeniach.
Kwas hialuronowy wiąże wodę w naskórku, dzięki czemu zapewnia nawilżenie skóry i prawidłową pracę komórek.

Przeznaczenie:

Nocna pielęgnacja skóry młodej jak i dojrzałej.

Stosowanie:

1. Koncentrat intensywnie korygujący na noc, Liq CR Serum Night 0,3% Retinol Silk wstrząsnąć przed użyciem.
2. Aplikować cienką warstwę. Pół pipety na aplikację (twarz, szyja i dekolt).

Przez pierwszy miesiąc stosować 2 razy w tygodniu na noc na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu. Następnie stosować co
drugi wieczór.
Stosować pod krem przez cały rok lub jako kurację 3-miesięczną.
W trakcie stosowania może pojawić się przejściowe zaczerwienienie i łuszczenie się naskórka, które są naturalną reakcją skóry
na retinol.

Uwagi!

Bez substancji zapachowych.
Bez barwników.
Produkt przebadany dermatologicznie.
Nie testowany na zwierzętach.
Do stosowania wyłącznie przez osoby dorosłe.
Trzymać poza zasięgiem dzieci.
Wyłącznie do użytku zewnętrznego.
Unikać kontaktu z oczami.
Unikać ekspozycji na promieniowanie UV.
Nie stosować u kobiet w ciąży.
Zużyć w przeciągu 3 miesięcy od otwarcia.
Przechowywać poniżej 25ºC.
Ze względu na zastosowanie podwyższonego stężenia kwasu hialuronowego, serum LIQ CR może koagulować w formę żelu.
Jest to proces odwracalny i w celu zmiany żelu w postać płynną, gdzie cząsteczki kwasu hialuronowego są rozproszone w
podłożu należy serum przed użyciem intensywnie wstrząsnąć.
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