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Vichy Neovadiol Kompleks Uzupełniający, krem na noc, 50 ml
 

Cena: 119,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

VICHY

Opis produktu
 

VICHY NEOVADIOL KOMPLEKS UZUPEŁNIAJĄCY KREM NA NOC - 50 ML

AKTYWNA PIELĘGNACJA ODBUDOWUJĄCA DLA KOBIET W TRAKCIE MENOPAUZY

Krem przywraca gęstość skóry, wspomaga procesy nocnej regeneracji skóry. Kontur wymodelowany, skóra wygląda na wypoczętą.
Efekt chłodzący. Dla kobiet w trakcie menopauzy, które chcą niwelować wpływ menopauzy na skórę. Do każdego rodzaju skóry.

Składniki aktywne:

Cząsteczka: Pro-Xylane - Dawka tej opatentowanej biomimetycznej cząsteczki L'Oreal została zwiększona do 3%, czyli o
dziesięć razy więcej niż w poprzednich formułach. Jej siła? Działanie na minimum trzy czynniki odpowiedzialne za zachowanie
młodego wyglądu skóry: kolagen typu I i III będący źródłem jędrności i gęstości; synteza GAG; zmniejszenie przebarwień poprzez
wpływ na fibroblasty. Skóra odnowiona na wszystkich poziomach odzyskuje swoją gęstość, zmarszczki zostają wypełnione,
cera staje się jaśniejsza i bardziej jednolita.

Hepes - Dobrze znany ze swoich właściwości złuszczających oddziałuje na proteazy, enzymy biorące udział w procesie
naturalnego złuszczania skóry. Normalizując złuszczania wspiera regenerację komórek i zmianę wyglądu powierzchni skóry
(poprzez skuteczną walkę z pożółkłą i szorstką skórą).

Gliceryna - Gliceryna jest w stanie utrzymać wodę w warstwie rogowej naskórka. Zapewnia nawilżenie powierzchniowych
warstw skóry.

Hedion - Wspomaga działanie przeciwstarzeniowe, zmniejszając suchość skóry. Skóra odzyskuje komfort.
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Eperulina - Ma działanie łagodzące.

Kofeina - Znana z właściwości stymulujących mikrokrążenie.

Airlicum & Aquakeep - Zapewniają wyjątkowe uczucie świeżości i efekt chłodzący po aplikacji. Działanie matujące.

Potwierdzona skuteczność:

Zmniejszenie temperatury skóry aż o -2.7°C** , większy komfort skóry 84%* Po pierwszej nocy*

Skóra bardziej świeża 82%, wypoczęta 74%, odżywiona 92% i bardziej miękka 90% Po miesiącu**

Skóra bardziej świeża 81%, rysy twarzy wymodelowane 81% Po 2 miesiącach

Koloryt skóry wyrównany 72%***, skóra bardziej gęsta 68%*, jędrniejsza 76%*

*. Test samooceny, 50 kobiet. **. Test termograficzny, 26 kobiet, pomiar po 1 minucie po zastosowaniu ***. Test samooceny 58 kobiet.
****.

Stosowanie:

Stosować wieczorem, nakładając równomiernie na oczyszczoną skórę twarzy.

Skład:

Aqua / water - glycerin - prunus armeniaca kernel oil / apricot kernel oil - alcohol denat. - dimethicone - hydroxypropyl
tetrahydropyrantriol - propanediol - propylene glycol - isononyl isononanoate - zea mays starch / corn starch - hydroxyethylpiperazine
ethane sulfonic acid - ammonium acryloyldimethyltaurate/steareth-25 methacrylate crosspolymer - ammonium
polyacryldimethyltauramide / ammonium polyacryloyldimethyl taurate - c13-14 isoparaffin - caffeine - caprylyl glycol - ci 42090 / blue 1 -
citric acid - dextrin - dimethiconol - disodium edta - eperua falcata bark extract - laureth-7 - methyldihydrojasmonate - pentaerythrityl
tetra-di-t-butyl hydroxyhydrocinnamate - perlite - phenoxyethanol - poloxamer 338 - polyacrylamide - silica - silica silylate - sodium
acrylates crosspolymer-2 - sodium hyaluronate - parfum / fragrance.

Uwagi:

Hipoalergiczna formuła została przebadana dermatologicznie.

Wzbogacony o kojącą i regenerującą wodę termalną z Vichy.

Dystrybutor: L’Oréal Polska Sp. z o.o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa.
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