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Formuła Anti-Aging łagodzący krem przeciwzmarszczkowy
50ml
 

Cena: 28,02 PLN

Opis słownikowy

Dla dzieci Nie

Działanie łagodzi podrażnienia, nawilżające, redukuje
zmarszczki, regeneruje, wygładza

Gramatura ml

Konsystencja krem

Linie elitarne nie

Pielęgnacja
specyficzna

nie

Pojemność 50

Pora stosowania dzień, noc

Producent Lirene

Płeć damski

Rodzaj skóry dojrzała, wrażliwa

Słońce nie

Opis produktu
 

KREM DO TWOJEJ DOJRZAŁEJ SKÓRY
U każdej z nas skóra starzeje się inaczej, w zależności od jej typu, potrzeb, stylu życia czy dziedziczonych od pokoleń genów. Dlatego
ekspertki pracujące w Laboratorium Naukowym Lirene opracowały nowa linie kosmetyków przeznaczonych do cer dojrzałych –
FORMUŁE ANTI-AGING. Jej skuteczne działanie odmładzające to efekt zastosowania wyjątkowego ekstraktu z jednego z największych i
najstarszych drzew świata – SEKWOI OLBRZYMIEJ. Te potężne drzewa osiągają wiek nawet 5 000 lat, a substancje będące źródłem ich
niezwykłej odporności i długowieczności pomagają utrzymać pierwotna witalność komórek naszej skóry. Sekwoja (ekstrakt) przywraca
prawidłowy poziom nawilżenia, wzmacnia odporność naskórka na codzienne uszkodzenia, przez co cera jest lepiej chroniona przed
powstawaniem zmarszczek oraz podrażnień. Każdy z kremów ma działanie dopasowane do zróżnicowanych potrzeb, aby zapewnić
kompleksowa pielęgnacje cery dojrzałej - takiej, jak Twoja!

ŁAGODZĄCY KREM PRZECIWZMARSZCZKOWY CERA DOJRZAŁA: NACZYNKOWA I WRAŻLIWA
■ Skuteczne działanie przeciwzmarszczkowe
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■ Redukcja zaczerwienienia
■ Działanie kojące
SEKWOJA (EKSTRAKT)
Pobudza funkcje i aktywność komórek na dwóch poziomach:
■ naskórek: wzmacnia jego metabolizm, przyspiesza regeneracje i odnowę, wyrównuje strukturę oraz spłyca istniejące zmarszczki
■ skóra właściwa: zwiększa produkcje białek podporowych, poprawia jędrność i elastyczność, redukuje skłonność do powstawania
nowych zmarszczek i linii.
KORZEN ŻEŃ-SZENIA – długotrwale regeneruje, przywraca skórze utracona jędrność, odnawia strukturę, stymuluje syntezę kolagenu i
elastyny.
OCZAR WIRGINIJSKI – pomaga niwelować zaczerwienienia, poprawia koloryt skóry, działa wzmacniająco i regulująco na cerę
naczyniowa.
OLEJ MONOI – intensywnie nawilża i łagodzi podrażnienia.
99% składników pochodzenia naturalnego
produkt wegański.

WYNIKI BADAŃ Z UDZIAŁEM KOBIET DOJRZAŁYCH Z CERĄ NACZYNKOWĄ I WRAŻLIWĄ*:
Wygładzenie skóry 86%
Łagodzenie podrażnień 82%
Redukcja zaczerwienień 73%
Poprawa jędrności skóry 91%
OCENA EFEKTÓW DZIAŁANIA WEDŁUG SKALI ANALOGOWEJ:
Redukcja widoczności rumienia o 22%

Stosowanie: Nałóż krem na oczyszczona skórę twarzy, szyi i dekoltu. Stosuj codziennie rano i wieczorem.
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