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VICHY IDEALIA SKÓRA NORMALNA KREM DZIEŃ 50ml
 

Cena: 107,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

VICHY

Opis produktu
 

VICHY IDEALIA KREM DO NORMALNEJ I MIESZANEJ 50ML 

Idealna skóra przestała być marzeniem!Dzięki poprawie zdrowia skóry, spełnia się marzenie o idealnej cerze.W wyniku
ogólnoświatowego badania obejmującego kobiety w wieku 20-60 lat, z czterech grup etnicznych, Vichy Laboratories stworzyło
pielęgnację nadajacą skórze idealny wygląd: VICHY IDEALIA. Idealia może odmienić Twoją skórę natychmiast.Preparat Vichy Idealia
posiada oficjalnie zatwierdzone:- 2 patenty,- 5 lat badań,- 12 testów i badań klinicznych.WSKAZANIA:- utrata blasku skóry- stres,
zmęczenie- drobne linie- pierwsze zmarszczki- wiek ok. 30 latEFEKT STOSOWANIA:- widocznie wygładzone pierwsze zmarszczki -
miękka, gladka i jędrna skóra- cera wygląda świeżo- skóra promienieje zdrowym blaskiem- cera ma jednolity, równomierny koloryt,
zmiany naczyniowe i pigmentacyjne są mniej widoczne- zmniejszona widoczność porówSKŁAD: pieczołowicie wybrane substancje
czynne o potwierdzonej naukowo skuteczności odżywiają skórę i warstwa po warstwie odbudowują jej jednolitą strukturę: - Kombucza
(kombucha): specjalny, przetworzony biotechnologicznie i opatentowany, aktywny wyciąg z herbaty cejlońskiej w optymalnym stężeniu
3%, bogaty w witaminy z grupy B, probiotyki, polifenole; zapobiega niszczeniu włókien podporowych skóry (kolagenu, elastyny) w
procesie glikacji, pobudza wzrost adipocytów, zapobiegając wiotczeniu rysów, poprawia koloryt cery, rozjaśnia ją i wygładza -
adenozyna: neuroprzekaźnik regulujacy skurcze mięśni, składnik przeciwzapalny, ułatwiający gojenie; inhibitor skurczu mięśni- utrudnia
współpracę aktyny i miozyny, dzieki czemu zapobiega pogłębianiu się zmarszczek mimicznych - LHA: czyli lipohydroksy kwas (kwas
5-kapriolowosalicylowy) - łagodna pochodna kwasu salicylowego powodująca delikatne złuszczanie komórek warstwy rogowej
naskórka, bez uszkadzania jego struktury. LHA stymuluje odbudowę naskórka. Działa przeciwzapalnie i przeciwzaskórnikowo. Wygładza
i odnawia skórę. Dzięki temu składnikowi następuje lepsze wchłanianie substancji aktywnych zawartych w kosmetykach - witamina E: -
silny antyoksydant wyłapujący szkodliwe wolne rodniki, zapobiega przedwczesnemu starzeniu się skóry - woda termalna Vichy: - działa
kojaco i łagodząco; zawiera 15 minerałów, pochodzi ze skał magmowych, a proces jej nasycania minerałami trwa 50 lat - masło karite
(masło Shea): - nawilża, uelastycznia i wygładza oraz regeneruje przesuszony naskórek; ma właściwości łagodzące i zmiękczające.
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