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Acid Power serum nawilżające z kwasem hialuronowym i
hydrolatem z bławatka 30ml
 

Cena: 28,02 PLN

Opis słownikowy

Dla dzieci Nie

Działanie nawilżające, redukuje zmarszczki, wygładza

Gramatura ml

Konsystencja emulsja

Linie elitarne nie

Pielęgnacja
specyficzna

serum

Pojemność 30

Pora stosowania noc

Producent Lirene

Płeć damski

Rodzaj skóry dojrzała

Słońce nie

Typ skóry sucha

Opis produktu
 

LIRENE ACID POWER to nowatorskie formuły zawierające unikalne połączenie specjalistycznych kwasów kosmetycznych w wysokim –
7% stężeniu 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
- ODBLOKOWUJĄ PORY i WYRÓWNUJĄ STRUKTURĘ SKÓRY
- NAWILŻAJĄ
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ACID POWER SERUM NAWILŻAJĄCE
cera sucha i naczynkowa

Kompleks kwasu mlekowego i laktobionowego (7%) wnika do naskórka, stymulując jego odnowę. Dzięki temu nowo powstałe komórki
wypierają starsze (zrogowaciałe) na powierzchnię, gdzie te ulegają złuszczeniu. W efekcie cera regeneruje się, odzyskuje elastyczność
i blask, a drobne linie i zmarszczki widocznie spłycają się.
Kwas mlekowy dzięki zdolności do wiązania wody długotrwale podnosi poziom nawilżenia.
Kwas laktobionowy redukuje widoczność zaczerwienień oraz teleangiektazji.
Wysokocząsteczkowy kwas hialuronowy zapobiega utracie nawilżenia oraz wygładza skórę.
20% hydrolatu z bławatka koi podrażnienia i zaczerwienienia, a wysoka zawartość antyoksydantów chroni przed działaniem wolnych 
rodników  odpowiedzialnych za zewnątrzpochodne starzenie się skóry.

EFEKTY WIDOCZNE GOŁYM OKIEM!
• wygładzenie skóry o 52%*
• wzrost nawilżenia o 27%*
• redukcja objętości i liczby zmarszczek o 22%*
*wyniki badań z udziałem kobiet – przed i po 3 tygodniach stosowania serum

SPOSÓB UŻYCIA: Wmasuj  wieczorem w oczyszczoną i dokładnie osuszoną skórę twarzy, omijając okolice oczu i ust. Następnie nałóż
ulubiony krem Lirene. W zależności od preferencji oraz reakcji skóry, serum możesz stosować codziennie lub kilka razy w tygodniu.
Podczas użytkowania oraz tydzień po zakończeniu zaleca się zabezpieczanie skóry wysokim 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 po aplikacji pozostaje zaczerwieniona/podrażniona, zaleca się spłukać preparat obficie wodą i zaprzestać stosowania
serum.
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