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Bielenda Red Ginseng 50+ przeciwzmarszczkowy krem
liftingujący na dzień i noc 50 ml
 

Cena: 22,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Kremy

Producent BIELENDA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Wstęp

BIELENDA RED GINSENG to linia kosmetyków przeciwzmarszczkowych do cery dojrzałej, inspirowana pielęgnacją azjatycką, w
której bogate formuły bazujące na połączeniu koreańskiego czerwonego Żeń Szenia, japońskich grzybów Shiitake oraz
naturalnych składników pochodzących z Azji, zapewniają skórze głębokie nawilżenie oraz stanowią skuteczny system
rewitalizujący, zapewniający piękny wygląd cery, która; jak cera Azjatek, staje się gładka i wygląda na młodszą, niż jest w
rzeczywistości.

Składniki
Aqua (Water), Sorbitol, Caprylic/Capric Triglyceride, Squalane, Glyceryl Stearate SE, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Propanediol, Oryza Sativa
(Rice) Starch, Coco-Caprylate/Caprate, Tocopheryl Acetate, Candida Bombicola/Glucose/Methyl Rapeseedate Ferment, Olea Europaea
(Olive) Fruit Oil, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Argania Spinosa Kernel Oil, Angelica Gigas Root Extract, Lithospermum
Erythrorhizon Root Extract, Glycyrrhiza Uralensis (Licorice) Root Extract, Panax Ginseng Root Extract, Lentinus Edodes (Shiitake) Extract,
Ginkgo Biloba Leaf Extract, Niacinamide, Panthenol, Allantoin, Sodium Stearoyl Glutamate, Propylene Glycol, Potassium Cetyl Phosphate,
Citric Acid, Tocopherol, Beta-Sitosterol, Squalene, Ascorbyl Palmitate, Glycine Soja (Soybean) Oil, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP
Copolymer, Disodium EDTA, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Methylparaben, Parfum
(Fragrance), Limonene, Linalool, Hydroxycitronellal.

Charakterystyka

Liftingujący krem przeciwzmarszczkowy o multifunkcyjnej formule wzorowanej na skutecznych koreańskich i japońskich
modelach pielęgnacyjnych sprawia, że wymagająca cera dojrzała pozostaje w doskonałej kondycji przez cały dzień oraz w nocy,
kiedy proces regeneracji jest najbardziej intensywny.
Składniki aktywne zawarte w kremie, precyzyjnie docierają w miejsca problematyczne, gdzie uwalniają swój potencjał, aktywnie
pobudzając skórę do regeneracji. Krem ładnie napina i wzmacnia skórę, optymalnie nawilża, poprawia jędrność i uelastyczność,
zmniejsza widoczność zmarszczek. Wspomaga odżywienie skóry oraz redukcję przebarwień, przywraca cerze piękny koloryt,
promienność i blask.
POTWIERDZONA SKUTECZNOŚĆ KREMU*
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liftinguje i napina skórę 86%
rozjaśnia przebarwienia 75%

* Test In Vivo przeprowadzony pod nadzorem dermatologów na grupie 25 kobiet przez okres 4 tygodni.

Potwierdzoną skuteczność działania oraz widoczne efekty przeciwzmarszczkowe zapewniają:
KOREAŃSKI CZERWONY ŻEŃ SZEŃ zawiera naturalną kompozycję silnych antyoksydantów (m.in. wit. A, witaminy z
grypy B, wit. C), ma wpływ na regenerację i wzmocnienie skóry. Ujędrnia, uelastycznia, wygładza, działa
przeciwzmarszczkowo. Przywraca szarej cerze świeżość i blask.
JAPOŃSKI GRZYB SHIITAKE to silny antyoksydant, bogaty w witaminy A,B,C i D, kwasy oraz minerały. Zawiera kwas
kojowy wspomagający rozjaśnianie przebarwień i plam pigmentacyjnych spowodowanych wiekiem. Doskonale nawilża,
zatrzymuje wilgoć w skórze, ujędrnia, uelastycznia, przywraca cerze ładny koloryt.
GINKGO BILOBA (miłorząb japoński) zawiera duże ilości antyoksydantów, co ma wpływ na ładny wygląd skóry.
Poprawia jędrność i koloryt cery. Stymuluje produkcję kwasu hialuronowego, zapewniającego cerze odpowiednie
nawilżenie i elastyczność.

Stosowanie
Codziennie rano i wieczorem wmasuj krem w oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu. Krem bardzo dobrze się wchłania i stanowi
doskonałą bazę pod makijaż.

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