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Avene Physiolift balsam wygładzająco - regenerujący na noc
30 ml
 

Cena: 104,59 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Balsamy, Mleczka

Producent AVENE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Avene Physiolift to balsam przeznaczony do pielęgnacji wieczornej, który wspomaga regenerację, nawilżenie i wygładzenie skóry.
Poprawia jędrność skóry i przywraca jej blask.

Gama PhysioLift oparta jest o trzy wyjątkowo skuteczne i synergicznie uzupełniające swoje działanie substancje aktywne. Takie
połączenie wytycza zupełnie nowy kierunek w procesie odbudowywania architektury i odmładzania skóry. Cząsteczki każdej z substancji
aktywnych uzbrojone zostały w odpowiedniej wielkości nośniki, gwarantujące wyjątkową skuteczność penetracyjną. Pozwala to
osiągnąć niespotykane dotychczas rezultaty, w zakresie wygładzenia zmarszczek i efektu liftingu.

Składniki

Ascofilline
Mono - oligomery kwasu hialuronowego
Retinaldehyd
H.M.C

Charakterystyka

Physiolift balsam wygładzająco - regenerujący na noc - poprawia jędrność skóry oraz spłyca zmarszczki dzięki unikalnemu
połączeniu opatentowanych składników przeciwstarzeniowych, które wzajemnie się uzupełniają:

Ascofilline, to składnik przeciwstarzeniowy, który został otrzymany przy zastosowaniu wysokiej technologii
Mono - oligomery kwasu hialuronowego, dzięki swojemu unikalnemu rozmiarowi intensywnie stymulują syntezę
naturalnego kwasu hialuronowego, aby wypełnić bruzdy i widocznie ujędrnić skórę.
Retinaldehyd, to dermatologiczny składnik przeciwstarzeniowy o udowodnionej klinicznie skuteczności. Wygładza
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zmarszczki i przywraca skórze blask.
H.M.C., dzięki swoim właściwościom detoksykacyjnym wygładza zmarszczki i przywraca skórze blask.

Ultra - komfortowy i delikatnie perfumowany balsam na noc, wzbogacony o kojącą wodę termalną Avene, idealnie dopasowuje
się do każdego rodzaju skóry.
Tolerancja testowana na skórze wrażliwej
Wskazania: Wyraźne zmarszczki, głębokie bruzdy, utrata jędrności skóry i blasku.

Stosowanie
Nakładać wieczorem na twarz, szyję i dekolt.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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