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Vitamin Energy C+E odżywczy krem głęboko nawilżający
50ml
 

Cena: 27,08 PLN

Opis słownikowy

Dla dzieci Nie

Działanie nawilżające, odżywcze, redukuje zmarszczki,
regeneruje, uelastycznia, 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, wrażliwa

Słońce nie

Typ skóry sucha

Opis produktu
 

Unikalny kompleks ultranowoczesnej formuły witaminy Duo C, w połączeniu z witaminą E, chroni młodość skóry wielowymiarowo,
gwarantując spektakularne efekty.

Rozświetlenie i sprężystość: wit. Duo C doskonale przenika w głąb skóry, chroniąc dna komórkowe oraz aktywując syntezę włókien
kolagenu. działa intensywnie rewitalizująco i rozświetlająco. Aktywator VDR (receptorów wit. D), wspomaga barierę ochronną naskórka
oraz stymuluje regenerację uszkodzeń, spowodowanych procesem starzenia i drażniącymi czynnikami zewnętrznymi. Skóra staje się
promienna, jędrna i sprężysta.

Odżywienie i ochrona przeciwstarzeniowa: zamknięta w mikrokapsułkach, witamina E zapewnia ochronę antyrodnikową oraz pomaga
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zapobiegać podrażnieniom. Unikalny kompleks skinprotect tworzy na skórze film ochronny regulujący gospodarkę wodnolipidową oraz
wspierający poziom odżywienia naskórka, a kwas hialuronowy nawilża i wygładza naskórek. Skóra odzyskuje zdrowy wygląd, jest
odżywiona oraz lepiej broni się przed czynnikami zewnętrznymi.

Po 30. roku życia widoczne stają się pierwsze oznaki starzenia skóry, spada poziom nawilżenia i pojawiają się pierwsze zmarszczki
mimiczne. Dodatkowy wpływ na kondycję skóry ma niewystarczająca ilość witaminy D, dotykająca 80% osób w naszej strefie
klimatycznej, co przyspiesza procesy powstawania zmarszczek.

Skóra potrzebuje stymulacji - wsparcia energetycznego i dlatego Ekspertki Laboratorium Naukowego Lirene stworzyły innowacyjne
rozwiązanie - kosmetyki C+E Vitamin Energy, zawierające unikalny potrójny kompleks witaminowy:
Wit. Duo C - hybrydowe połączenie dwóch form witaminy C
1. Aktywna forma lipofilowa, zapewniająca doskonałe wchłanianie. Działa odmładzająco, rozświetla cerę i chroni DNA komórek skóry,
niwelując negatywne skutki promieniowania UV
2. Stabilna witamina C zamknięta w liposomach. Dociera do głębokich warstw skóry, stymulując syntezę kolagenu.
- Witamina E w mikrokapsułkach znana i ceniona „witamina młodości". Skutecznie walczy z oznakami starzenia oraz działa stabilizująco
na witaminę C.
- Aktywator receptorów wit. D - stymuluje receptor witaminy D, zmniejsza objawy niedoboru witaminy D w skórze, wzmacnia barierę
naskórkowa i utrzymuje odpowiedni stopień nawilżenia.

Innowacje stworzone przez kobiety dla kobiet

Spektakularne efekty**:
- 91 % jędrność, sprężystość
- 82 % intensywne nawilżenie
- 73 % skóra pełna energii
- 91 % ochrona przed czynnikami zewnętrznymi

Potwierdzono aparaturowo*:
redukcja zmarszczek średnio o 43 %
Wzrost jędrności średnio o 48 %
*pomiary na skórze kobiet przed i po 4 tygodniach stosowania kremu
**Test In Vivo - ocena w grupie kobiet po 4 tygodniach stosowania

Sposób użycia: Stosować rano i wieczorem na oczyszczoną skórę twarzy i szyi. Dla lepszych efektów, wieczorem stosować razem ze
StimuSerum C+E.
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