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Acid Power rewitalizujący krem wyrównujący koloryt z
hydrolatem z grejpfruta 50ml
 

Cena: 28,02 PLN

Opis słownikowy

Dla dzieci Nie

Działanie nawilżające, redukuje wypryski, rozjaśnia
przebarwienia, ujędrnia, wygładza,
wyrównuje koloryt skóry

Gramatura ml

Konsystencja krem

Linie elitarne nie

Pielęgnacja
specyficzna

nie

Pojemność 50

Pora stosowania dzień, noc

Producent Lirene

Płeć damski

Rodzaj skóry dojrzała

Słońce nie

Typ skóry mieszana/tłusta

Opis produktu
 

LIRENE ACID POWER to nowatorskie formuły zawierające unikalne połączenie specjalistycznych kwasów kosmetycznych oraz
łagodzących hydrolatów. Odpowiednio dobrane pH minimalizuje ryzyko podrażnień i nieestetycznego łuszczenia się skóry, pozwalając
na regularną, nieagresywną stymulację komórek do regeneracji. Dzięki temu struktura i koloryt skóry stopniowo wyrównują się, a twarz
odzyskuje młodzieńczą świeżość i blask.

KWASY AHA/PHA:
- REDUKUJĄ NIEDOSKONAŁOŚCI i PRZEBARWIENIA  
- REGULUJĄ ODNOWĘ KOMÓRKOWĄ,
- SPŁYCAJĄC ZMARSZCZKI
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- ODBLOKOWUJĄ PORY i WYRÓWNUJĄ STRUKTURĘ SKÓRY
- NAWILŻAJĄ

REWITALIZUJĄCY KREM WYRÓWNUJĄCY KOLORYT
cera z przebarwieniami i problemem rozszerzonych porów

Kwas bursztynowy – poprawia metabolizm komórkowy, dotleniając oraz rewitalizując skórę. Działa antyoksydacyjnie oraz spłyca
zmarszczki. W delikatny dla skóry sposób przyspiesza złuszczanie i odnowę naskórka, dzięki czemu liczba przebarwień, rozszerzonych
porów oraz zaskórników stopniowo zmniejsza się.
Niacynamid – hamuje aktywność tyrozynazy (enzymu odpowiadającego za powstawanie melaniny), dzięki czemu redukuje
przebarwienia, zapobiega powstawaniu nowych oraz ujednolica koloryt skóry.
Kwas cytrynowy – wzmacnia działanie rozjaśniające.
Hydrolat z grejpfruta – zapobiega nadmiernemu wydzielaniu sebum i błyszczeniu skóry. Pozwala na odblokowanie porów oraz
przywrócenie im prawidłowego rozmiaru.
Wysokocząsteczkowy kwas hialuronowy – minimalizuje utratę wody z naskórka, wygładza skórę.
Wit. E – działa odmładzająco i ochronnie.

EFEKTY WIDOCZNE GOŁYM OKIEM!
• redukcja niedoskonałości: wyprysków, przebarwień, blizn potrądzikowych 
• poprawa nawilżenia o 37%*
• poprawa jędrności o 16%*
*Na podstawie badań aparaturowych z udziałem kobiet przed i po 3 tygodniach stosowania kremu

SPOSÓB UŻYCIA: Rano i wieczorem wmasuj krem w skórę twarzy i szyi, omijając okolicę oczu. Możesz stosować samodzielnie lub na
wybrane serum LIRENE ACID POWER. Podczas użytkowania zabezpieczaj skórę filtrem UV przed ekspozycją na słońce.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Nie stosować na uszkodzoną skórę, w okresie ciąży oraz karmienia piersią. Bezpośrednio po aplikacji może
występować delikatne pieczenie, które jest naturalną reakcją skóry na działanie kwasów. Jeśli pieczenie jest silne, nie  ustępuje po 2-3
minutach od aplikacji lub skóra pozostaje zaczerwieniona/podrażniona, zaleca się spłukać preparat obficie wodą i zaprzestać
stosowania.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

