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Vichy Neovadiol Kompleks Uzupełniający krem na dzień do
skóry normalnej i mieszanej 50 ml
 

Cena: 109,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Kremy

Producent VICHY

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Vichy Neovadiol Kompleks Uzupełniający krem na dzień do skóry normalnej i mieszanej stworzony został specjalnie dla kobiet
dojrzałych, w okresie menopauzy. Produkt charakteryzuje się unikalną recepturą, dobraną w taki sposób, aby skutecznie celował w
zmiany, które w tym czasie zachodzą w kobiecej skórze.

Krem Vichy Neovadiol przeznaczony został do codziennego stosowania na dzień, jako element porannej pielęgnacji. Składniki zawarte w
kremie mogą sprzyjać poprawie wyglądu skóry, wpływając na jej odmłodzenie oraz przywrócenie blasku. Krem wyróżnia się delikatną
formułą, która odpowiednia jest także dla skóry wrażliwej.

W trakcie menopauzy w organizmie kobiety zachodzą zmiany nie tylko związane z miesiączkowaniem, ale również zmiany w skórze.
Poziom hormonu DHEA odpowiedzialnego za zdrowy i młody wygląd skóry zmniejsza się o 90%*. Skóra traci gęstość, zmarszczki stają
się bardziej widoczne, zmienia się kontur twarzy.
BADANIA KLINICZNE - Po 14 latach badań nad wpływem menopauzy na starzenie się skóry laboratoria VICHY opracowały unikalną
innowacyjną formułę pielęgnacyjną – NEOVADIOL Kompleks Uzupełniający, która aktywnie przywraca młody wygląd skórze w trakcie
menopauzy.
* w porównaniu z poziomem hormonu DHEA w wieku 25 lat

Co warto wiedzieć o marce Vichy?
Vichy to jedna z najpopularniejszych marek kosmetycznych, rozpoznawalna w całej Europie. Firma powstała w 1931 roku we Francji i
została założona przez dermatologa dr Prospera Hallera, który odkrył zdrowotne właściwości wody mineralnej na skórę i zdecydował
wykorzystać to w przemyśle kosmetycznym. Postanowił więc założyć laboratorium i rozpocząć wytwarzanie produktów do pielęgnacji,
które po dziś dzień zajmują półki mniejszych i większych drogerii.

Marka Vichy swój sukces zawdzięcza także współpracy z najlepszym specjalistami z zakresu dermatologii, biologii, biotechnologii oraz
farmacji. Takie działanie sprawia, że kosmetyczne formuły producenta mogą uwzględniać wszystkie współczesne faktory, oddziałujące
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na skórę, między innymi stresujący tryb życia, promienie UV czy dietę. Receptury kosmetyków Vichy oparte są więc o testy
dermatologiczne i muszą spełniać wszystkie wymogi, mające zapewnić skórze bezpieczeństwo. Marka Vichy to także jedna z tych, które
nie przeprowadzają testów na zwierzętach.

Vichy Neovadiol to specjalna gama kosmetyków, która powstała przede wszystkim w celu pielęgnacji skóry menopauzalnej. Receptura
produktów opracowywana była w trakcie 20 lat badań nad wpływem menopauzy na starzenie się skóry. Cera w okresie menopauzy
wymaga szczególnej uwagi, dlatego każda kobieta, której zależy na zachowaniu młodego wyglądu, powinna dobrać kosmetyki, których
zadaniem jest pomoc w zachowaniu dobrej kondycji skóry, niezależnie od zmian w niej zachodzących. Marka Vichy, tworząc Kompleks
uzupełniający Neovadiol do skóry normalnej i mieszanej oraz inne kosmetyki z serii, współpracowała z ekspertami z dziedziny
menopauzy, dzięki którym powstały produkty, które mogą zniwelować przyspieszone efekty starzenia się, które często są skutkiem
przekwitania.

Wiedza na temat menopauzy oraz najnowsze technologie, stosowane w przemyśle kosmetycznym sprawiły, że powstały kosmetyki
takie, jak kompleks uzupełniający Vichy Neovadiol, które być może, choć w pewnym stopniu ułatwią życie kobiet w tym niełatwym dla
nich okresie.

Charakterystyka
KOMPLEKS UZUPEŁNIAJĄCY Aktywna pielęgnacja odbudowująca dla kobiet w trakcie menopauzy.

Kompleks Uzupełniający – unikalne połączenie składników aktywnych, które odtwarzają działanie hormonu DHEA i przywracają młody
wygląd skórze w trakcie menopauzy:

PRO-XYLANE – wiodący przeciwstarzeniowy składnik w gamie Neovadiol. Wpływa na poprawę gęstości skóry. Formuła kremu z
Pro-Xylanem ujędrnia skórę, redukuje zmarszczki.

HEDION – zmniejsza suchość skóry, ma działanie przeciwzmarszczkowe. Dzięki formule kremu z Hedionem skóra odzyskuje
komfort.

HEPES – nawilża i wygładza skórę, wyrównuje koloryt, ma działanie ujędrniające.

KWAS HIALURONOWY – intensywnie nawilża, poprawia sprężystość skóry.
Formuła przebadana pod kontrolą dermatologiczną. Zawiera Wodę Termalną z Vichy o działaniu kojącym i regenerującym. Nie zawiera
parabenów.
WSKAZANIA: Utrata gęstości skóry, blasku i świeżości.

Przeznaczenie

Dla osób ze skórą normalną i mieszaną
Dla osób, które zauważyły utratę gęstości, blasku oraz świeżości skóry.

Składniki
AQUA / WATER - DIMETHICONE - PRUNUS ARMENIACA KERNEL OIL / APRICOT KERNEL OIL - GLYCERIN - ORYZA SATIVA BRAN OIL /
RICE BRAN OIL - ZEA MAYS STARCH / CORN STARCH - PROPANEDIOL - BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER / SHEA BUTTER -
STEARIC ACID - PALMITIC ACID - PEG-100 STEARATE - GLYCERYL STEARATE - PEG-20 STEARATE - STEARYL ALCOHOL - CERA ALBA /
BEESWAX - CI 42090 / BLUE 1 - SORBIC ACID - DIMETHICONOL - ISOHEXADECANE - SODIUM COCOYL GLUTAMATE -
PHENOXYETHANOL - VIGNA ACONITIFOLIA / VIGNA ACONITIFOLIA SEED EXTRACT - CINNAMIC ACID - TOCOPHERYL ACETATE -
DISODIUM EDTA - PHLOROGLUCINOL TRIMETHYL ETHER - CAPRYLYL GLYCOL - HYDROXYPROPYL TETRAHYDROPYRANTRIOL -
HYDROLYZED SOY PROTEIN - ACRYLAMIDE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYLTAURATE COPOLYMER - POLYSORBATE 80 - PARFUM /
FRAGRANCE

Stosowanie
Stosować rano na oczyszczoną skórę twarzy. W razie potrzeby stosować dwa razy dziennie - rano i wieczorem.

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