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Vichy Liftactiv Collagen Specialist, krem na dzień, 50 ml
 

Cena: 139,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

VICHY

Opis produktu
 

Vichy Liftactiv Collagen Specialist krem na dzień - 50 ml
Gama Vichy Liftactiv przeznaczona jest dla kobiet, które poszukują najskuteczniejszych rozwiązań pielęgnacyjnych. Vichy Liftactiv to 
kompleksowa kuracja przeciwstarzeniowa na co dzień, inspirowana nieinwazyjnymi zabiegami medycyny estetycznej.

Skóra Twojej twarzy traci kolagen już od 20. roku życia. To właśnie jego utrata przyczynia się do powstawania zmarszczek, utraty
jędrności i sprężystości. Nadszedł jednak czas na przeciwdziałanie. Poznaj krem Vichy Liftactiv Collagen Specialist, innowacyjny
kosmetyk inspirowany nieinwazyjnymi zabiegami medycyny estetycznej, który skutecznie koryguje objawy starzenia się Twojej
skóry. Krem redukujący zmarszczki sprawi, że Twoja skóra będzie bardziej jędrna, sprężysta i wygładzona, a aktywne składniki naturalne
dadzą jej siłę do produkcji kolagenu.

Działanie:

Koryguje oznaki utraty kolagenu w skórze.

Dwa razy większa sprężystość.

Redukcja wiotczenia skóry.

Poprawa jędrności skóry.

Młodziej wyglądająca, pełna blasku skóra.
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Wypełnione zmarszczki.

Redukcja efektu kurzych łapek.

Poprawione kontury.

Wyrównany koloryt.

Wygładzona skóra.

Składniki aktywne:

Przeciwzmarszczkowe peptydy - Stymulują naturalną produkcję kolagenu.

Rewitalizująca witamina C - Wyrównuje koloryt skóry.

Woda Wulkaniczna Vichy - Wspiera naturalne mechanizmy obronne skóry. Wydobywana w sercu wulkanicznego regionu
Owernii we Francji. Bogata w 15 cennych minerałów. Zawiera oligoelementy.

Klienci stosujący krem doceniają go za:

Lekka konsystencja.

Skutecznie matuje.

Natychmiastowa poprawa wyglądu skóry.

Skóra robi się miękka i przyjemna w dotyku.

Rewelacyjnie nawilża.

Wygładza zmarszczki.

Nie zatyka porów.

Stosowanie:

Należy w niewielkiej ilości nanieść na oczyszczoną i suchą skórę. Rozprowadzić równomiernie, wykonując delikatny masaż twarzy.
Produkt przeznaczony do codziennego stosowania jako element porannej pielęgnacji. Krem Vichy Liftactiv można stosować także
wieczorem.

Skład

Aqua / water - glycerin - dimethicone - isohexadecane - alcohol denat. - silica - hydroxyethylpiperazine ethane sulfonic acid - propanediol -
synthetic wax - peg-10 dimethicone - eperua falcata bark extract - peg-30 dipolyhydroxystearate - stearyl alcohol - sorbitan oleate -
dimethicone/peg-10/15 crosspolymer - dimethicone/polyglycerin-3 crosspolymer - ceteareth-6 - sodium acrylates copolymer - sodium
citrate - sodium hydroxide - sodium phytate - cyclodextrin - adenosine - ascorbyl glucoside - nylon-12 - isopropyl alcohol - propylene
carbonate - dipropylene glycol - caprylic/capric triglyceride - caprylyl glycol - acetyl tetrapeptide-9 - synthetic fluorphlogopite -
disteardimonium hectorite - dextrin - pisum sativum extract / pea extract - tocopherol - phenoxyethanol - ci 15985 / yellow 6 - ci 77891 /
titanium dioxide - parfum / fragrance.

Ważne:

Produkt testowany dermatologicznie.

Hipoalergiczny.
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Podczas stosowania omijać okolicę oczu.

Dystrybutor: VICHY, ul. Daniszewska 4, L'oreal Polska, Warszawa.
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