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Avene A-Oxitive promocyjny zestaw - krem peelingujący na
noc 30 ml + krem wygładzający kontur oczu 15 ml
 

Cena: 140,29 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 zestaw

Postać Kremy

Producent AVENE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka
Avene A-Oxitive krem peelingujący na noc 30 ml:
A-Oxitive NOC Krem peelingujący dedykowany do skóry z oznakami zmęczenia, brakiem energii, matową cerą. Odpowiedni na pierwsze
zmarszczki i drobne linie, nierówności na skórze.

Krem na noc z efektem peelingu pomaga zredukować i zapobiec pierwszym widocznym oznakom starzenia się skóry oraz
zwalczać szkodliwe skutki codziennego stresu oksydacyjnego wywołanego czynnikami środowiskowymi dzięki KOMPLEKSOWI
REGENERACYJNEMU:

Retinaldehyd: zwiększa aktywność komórkową, poprawia strukturę i wyrównuje koloryt skóry.
Prowitamina E: pomaga zapewnić skórze długotrwałą ochronę przed wolnymi rodnikami.

Bogaty w Wodę termalną Avène o działaniu zmiękczającym, kojącym i łagodzącym podrażnienia.
Rezultaty:

Struktura skóry jest poprawiona i wyrównana, blask cery zostaje przywrócony. Skóra jest wyraźnie gładsza, o lepszej
strukturze. Dzień po dniu zmniejszają się pierwsze zmarszczki i drobne linie, skóra ma wyrównany koloryt i odzyskuje
naturalny blask.

EFEKT WYPOCZĘTEJ SKÓRY: Olej z wiesiołka bogaty w kwasy tłuszczowe i witaminy, pomaga odżywić skórę i przywrócić jej
równowagę, dla efektu świeżej i wypoczętej cery.

Avene A-Oxitive krem wygładzający kontur oczu 15 ml

Krem dedykowany jest dla zmęczonej skóry wokół oczu z widocznym brakiem energii, matową cerą, pierwszymi zmarszczkami i
drobnymi liniami.
Pomaga zredukować i zapobiec pierwszym widocznym oznakom starzenia się skóry oraz zwalczać szkodliwe skutki
codziennego stresu oksydacyjnego wywołanego czynnikami środowiskowymi dzięki KOMPLEKSOWI REGENERACYJNEMU:
Retinaldehyd: zwiększa aktywność komórkową, poprawia strukturę i koloryt skóry.
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Prowitamina E: pomaga zapewnić skórze długotrwałą ochronę przed wolnymi rodnikami.
Bogaty w Wodę termalną Avène o działaniu zmiękczającym, kojącym i łagodzącym podrażnienia krem pod oczy, jest odpowiedni
do pielęgnacji każdego rodzaju skóry wokół oczu.
Rezultaty:

Rano skóra wokół oczu jest odświeżona, promienna i wypoczęta. Dzień po dniu zmniejszają się zmarszczki i drobne linie,
kontur oczu staje się wygładzony i rozświetlony.
WYGŁADZENIE/REWITALIZACJA - Wzbogacony w substancje tłuszczowe w celu przywrócenia filmu hydrolipidowego
oczu i zapewnienia po przebudzeniu efektu świeżej i wypoczętej skóry wokół oczu.

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