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Bielenda Złote Ceramidy 60+ promocyjny zestaw - głęboko
odbudowujący krem przeciwzmarszczkowy na dzień i na noc
50 ml + wygładzająco-nawilżający krem
przeciwzmarszczkowy pod oczy 15 ml
 

Cena: 37,79 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 zestaw

Postać Kremy

Producent BIELENDA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Wstęp
Ekskluzywna linia kosmetyków przeciwzmarszczkowych do trudnej w pielęgnacji i wymagającej cery dojrzałej, zawierająca innowacyjny 
MULTI KOMPLEKS CERAMIDÓW 1, 3 i 6, który łatwo wnika w głąb skóry wypełniając luki w warstwie lipidowej naskórka, dzięki czemu
wzmacnia i poprawia strukturę skóry.

Charakterystyka
Bielenda Złote Ceramidy Głęboko odbudowujący krem przeciwzmarszczkowy 60+ dzień/ noc 50 ml:

Krem widocznie poprawia jakość i kondycję cery dojrzałej. Rewitalizuje, wzmacnia i głęboko odbudowuje cienką, suchą,
osłabioną skórę, na której są już widoczne zmarszczki.
Optymalnie nawilża, ładnie wygładza, dodaje cerze blasku.
Zmniejsza widoczność zmarszczek i przebarwień.
Sprawia, że skóra pozostaje w doskonałej kondycji przez cały dzień oraz w nocy, kiedy proces regeneracji jest najbardziej
intensywny.
Ceramidy to spoiwo, cement międzykomórkowy skóry, budulec bariery lipidowej. Z wiekiem ilość ceramidów w skórze maleje, co
prowadzi do wysuszenia i starzenia się skóry i powstawania zmarszczek. Bez ceramidów skóra staje się cieńsza, słabsza,
wiotczeje, traci jędrność i elastyczność.

Ceramidy mają zdolność silnej regeneracji odwodnionej, starzejącej się skóry, pełniąc rolę spoiwa międzykomórkowego.
Silnie nawilżają i ujędrniają, wzmacniają i poprawiają napięcie cienkiej, wiotczejącej skóry, wbudowując się w jej
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strukturę.
Zawarty w kremie, biozgodny ze skórą MULTI KOMPLEKS CERAMIDÓW 1,3,6 łatwo wnika w jej głąb, pomagając
odbudować i naprawić jej strukturę. Dzięki uzupełnieniu skóry w naturalne ceramidy, powstaje nieprzepuszczalna
bariera, która chroni naskórek przed utratą wody oraz destrukcyjnym wpływem czynników zewnętrznych.
W efekcie procesy starzenia skóry zostają opóźnione, zmarszczki wygładzone i mniej widoczne, skóra nabiera nowej
jakości, ma lepszą strukturę i wygląd – staje się jędrniejsza, bardziej elastyczna i optymalnie nawilżona, skutecznie
zrewitalizowana.

Bielenda Złote Ceramidy Wygładzająco – nawilżający krem przeciwzmarszczkowy pod oczy 15 ml

Krem optymalnie nawilża i wzmacnia delikatną, cienką, dojrzałą skórę wokół oczu.
Ładnie napina naskórek i wygładza zmarszczki, rozświetla, zmniejsza widoczność cieni pod oczami.
24 karatowe złoto pobudza komórki skóry do produkcji kolagenu, ujędrnia, regeneruje, poprawia sprężystość i napięcie skóry
oraz koloryt cery, ładnie rozświetla.
Kwas hialuronowy- jedna z najsilniejszych substancji nawilżających, ma wpływ na poprawę jędrności i elastyczności naskórka.

Stosowanie
Bielenda Złote Ceramidy Głęboko odbudowujący krem przeciwzmarszczkowy 60+ dzień/ noc 50 ml:

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

Bielenda Złote Ceramidy Wygładzająco – nawilżający krem przeciwzmarszczkowy pod oczy 15 ml

Codziennie rano i wieczorem wmasuj krem w skórę wokół oczu. Poręczna tubka z precyzyjnym dozownikiem pozwala na
dokładną aplikację preparatu w skórę wokół oczu.

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