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Ava Aktywator Młodości - retinol z witaminami C,E,F 30 ml
 

Cena: 21,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Serum

Producent AVA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp

W poszukiwaniu cudownej recepty na młodość i urodę kobiety sięgają po coraz to aktywniejsze produkty. Aby wspomóc
codzienną pielęgnację i zatrzymać przemijający czas szukają kosmetyków o zwiększonej efektywności działania i
maksymalnym stężeniu składników aktywnych.
Laboratorium Kosmetyczne AVA przygotowało dla nich serię koncentratów – Aktywatory Młodości – z kluczowymi surowcami
pochodzenia naturalnego, intensywnie pielęgnującymi skórę w celu opóźnienia procesów starzenia.
Aktywatory Młodości - regularnie stosowane zapewnią trwały efekt na długi czas. Stosuj jako podkład pod tradycyjny krem.
Składniki aktywne Aktywatorów Młodości – jedne z ważniejszych w codziennej pielęgnacji skóry:

ARGAN OIL – 100% naturalnej regeneracji skóry
HYDRANOV – 100% naturalnego nawilżenia
KOLAGEN MORSKI – 100% naturalnej odnowy skóry
WITAMINA C – 100% ochrony antyoksydacyjnej
KOMÓRKI MACIERZYSTE z arganu – 100% odnowy komórek skóry
PEPTYD BIOMIMETYCZNY – Argirelina – 100% przeciw zmarszczkom mimicznym

Charakterystyka

Serum witaminowe opóźniające procesy starzenia, wygładzające i odmładzające skórę. Zawiera czysty retinol, jeden z
najskuteczniejszych składników przeciwstarzeniowych. Wspomaga on produkcję kolagenu i elastyny, reguluje proces
keratynizacji, pobudza komórki do odnowy. Działa antyoksydacyjnie, rozjaśnia przebarwienia. Zamknięty w kapsułce, nie ulega
utlenianiu, zachowuje niezwykle stabilną i aktywną formę, aż do uwolnienia podczas aplikacji. Witaminy C, E i F poprawiają
elastyczność, nawilżenie oraz prawidłowe funkcjonowanie bariery wodno – lipidowej.
Przeznaczony dla cery dojrzałej, suchej, z widocznymi oznakami starzenia się, matowej, szarej oraz jako ochrona
przeciwstarzeniowa.
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Stosowanie
Kilka kropli serum nanieść na czystą skórę twarzy i szyi, delikatnie wmasować. Stosować wieczorem samodzielnie lub pod ulubiony
krem AVA.
Uwaga: Podczas kuracji stosować wysoką ochronę przeciwsłoneczną. Nie stosować w okresach, w których występuje silne
nasłonecznienie.

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