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Dermedic Oilage skoncentrowany krem
przeciwzmarszczkowy pod oczy 15 ml
 

Cena: 33,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 15 ml

Postać Kremy

Producent BIOGENED

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Dojrzała skóra wrażliwa wymaga kompleksowej i specjalistycznej pielęgnacji, która widocznie opóźni i złagodzi objawy starzenia.
Potrzebuje kremów, które nie tylko intensywnie ją nawilżą i natłuszczą, ale także odbudują jej lipidową warstwę ochronną oraz
skutecznie zatrzymają wilgoć w jej komórkach.

Innowacyjne, olejowe receptury OILAGE odwracają proces okołomenopauzalnego starzenia się skóry, odżywiają ją, regenerują
oraz chronią przed szkodliwym wpływem zanieczyszczonego powietrza.
Produkty z serii OILAGE widocznie poprawiają stan skóry i przywracają jej parametry charakterystyczne dla młodego wyglądu,
takie jak: gęstość, elastyczność, spoistość, nawilżenie oraz gładkość. W konsekwencji zmarszczki i nierówności wyrównują się, a
owal twarzy podnosi.

Charakterystyka

Nowoczesna olejowa formulacja
Przynosi natychmiastowy efekt rewitalizacji skóry wokół oczu
Redukuje opuchliznę i cienie pod oczami
Wygładza nawet głębokie zmarszczki
Widocznie odmładza i regeneruje skórę
Odwraca okołomenopauzalne starzenie się skóry
Dzięki formule Anti-Pollution stymuluje funkcje obronne naskórka i chroni przed negatywnym wpływem czynników
środowiskowych, w tym zanieczyszczeń i pyłów zawieszonych
Niekomedogenny
Składniki aktywne: 

Kompleks TriOleum, Hesperydyna, Phytosqualan, Witamina E, Alantoina, Betaina, Gliceryna
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Zalecany do wieczornej pielęgnacji wrażliwej skóry wokół oczu z widocznymi oznakami starzenia się (zmarszczki mimiczne,
grawitacyjne, strukturalne) oraz skłonnością do cieni i opuchlizny.

Stosowanie
Nanieść niewielką ilość preparatu na oczyszczoną skórę wokół oczu, delikatnie wklepać i pozostawić do wchłonięcia.

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