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Luxury Caviar kawiorowy krem intensywnie regenerujący pod
oczy i na powieki 15ml
 

Cena: 43,86 PLN

Opis słownikowy

Działanie nawilżające, odżywcze, redukuje cienie i
obrzęki, redukuje zmarszczki, uelastycznia,
wygładza

Gramatura ml

Konsystencja krem

Linie elitarne nie

Pielęgnacja
specyficzna

nie

Pojemność 15

Pora stosowania dowolnie

Producent Dermika

Płeć damski

Rodzaj skóry dojrzała

Słońce nie

Opis produktu
 

Dermika Luxury Caviar to szlachetne połączenie drogocennych ekstraktów z kawioru i czarnej perły ze starannie
wyselekcjonowanymi składnikami aktywnymi, które skutecznie pomagają przeciwstawiać się upływowi czasu przywracając skórze
dojrzałej młodzieńczy blask. Ich bogate formuły są stworzone tak, by pobudzać zmysły i zamieniać codzienną pielęgnację w
prawdziwy rytuał. Optymalna alchemia pomiędzy nauką a naturą.

Kawiorowy krem intensywnie regenerujący pod oczy i na powieki dba o doskonałą kondycję skóry wokół oczu, wspomagając jej
regenerację i odżywienie, ujędrnia, redukuje wiotczenie, przywraca spojrzeniu promienność i blask.

Już po 4 tygodniach stosowania krem zapewnia:
• Nawilża i regeneruje skórę pod oczami 100 %
• Przywraca komfort 100 %
• Rozświetla skórę wokół oczu 100 %
• Poprawia jędrność i elastyczność 88 %
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• Zmniejsza zmarszczki wokół oczu 56 %

* Test samooceny przeprowadzony w niezależnym laboratorium badawczym pod nadzorem dermatologa na grupie 25 kobiet.

Skuteczność działania kremu zapewniają starannie wyselekcjonowane i luksusowe składniki aktywne:

• EKSTRAKT Z KAWIORU 2% - składnik aktywny bogaty w cenne proteiny, lipidy i witaminy, dzięki czemu działa nawilżająco i ochronnie,
wspiera procesy regeneracyjne, zwalcza wolne rodniki. Jego wszechstronne działanie sprawia, że oznaki starzenia się skóry stają się
mniej widoczne.

• EKSTRAKT Z CZARNEJ PERŁY 2% - zwanej „królową pereł” posiada właściwości łagodzące, nawilżające i wspierające regenerację
dojrzałej skóry, aby jak najdłużej zachowała młodzieńczy blask.

• KOMPLEKS CERAMIDOWY 1% - odbudowuje barierę lipidową delikatnej skóry wokół oczu i pomaga w regeneracji naskórka,
przywracając komfort narażonej na przesuszenie skórze.

• KWAS HIALURONOWY ŚREDNIOCZĄSTECZKOWY - doskonale nawilża i zatrzymuje wilgoć w skórze zapobiegając przesuszeniu i
poprawiając elastyczność skóry.

• MASŁO SHEA 2% - bogate źródło kwasów tłuszczowych o właściwościach odżywczych i nawilżających.

• OLEJ KOKOSOWY 1,5% - doskonale odżywia i regeneruje skórę, poprawiając jej elastyczność. Wzmacnia warstwę lipidową naskórka.

Stosowanie: Codziennie rano i wieczorem wmasuj krem w oczyszczoną skórę wokół oczu i na powieki. 
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