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Dermika Gold 24k krem Esencja Młodości pod oczy 15 ml
Cena: 42,98 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

wysyłamy od ręki

Opakowanie

15 ml

Postać

Kremy

Producent

DERMIKA

Rodzaj rejestracji

Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Charakterystyka
GOLD 24k to seria luksusowych, superskutecznych kosmetyków przeznaczonych do specjalistycznej pielęgnacji cery dojrzałej.
Preparaty redukują objawy starzenia się skóry. Wykazują intensywne, rewelacyjne działanie przeciwzmarszczkowe, ujędrniające,
witalizujące oraz poprawiają koloryt skóry.
Seria GOLD 24k oparta jest na najnowszych hitach światowej kosmetologii:
technologia refrakcji złotem 24k – nowość w kosmetologii! – polega na pokryciu skóry tysiącem cząsteczek
stapiającego się ze skórą czystego złota, które w wyniku refrakcji światła sprawiają, że zmarszczki i inne objawy
starzenia się skóry stają się mniej widoczne. Efekt ten wzmacniają jeszcze składniki biologiczne, które: tonują
zaczerwienienia naczyniowe, rozjaśniają przebarwienia, nadają cerze atrakcyjny koloryt;
technologia aktywnej regeneracji nanozłotem 24k – nowość w kosmetologii! – polegająca na sprzężeniu cząsteczek
czystego złota z heptapeptydem, nadając im silne biologiczne działanie na biosyntezę kolagenu I i III w skórze. W efekcie
osiąga się rekordowy poziom redukcji zmarszczek;
technologia rekonstrukcji i zagęszczenia skóry BIOMATRIX4 - na bazie innowacyjnych składników – umożliwia
superskuteczne głębokie działanie na 4 poziomach skóry, m.in. naprawia uszkodzony kolagen, odtwarza podściółkę
tłuszczową w tkance podskórnej, stymuluje metabolizm w komórkach skóry. Daje to spektakularny efekt rewitalizacji,
liftingu i ujędrnienia skóry, poprawia spójność skóry z naskórkiem, jej gęstość i sprężystość, co modeluje owal twarzy i
wyraźnie odmładza wygląd cery;
technologia wypełniania zmarszczek 3D dostarcza w głąb naskórka m.in. kwasu hialuronowego oraz jego
stymulatorów, co umożliwia uzyskanie radykalnej redukcji zmarszczek (długość, szerokość, głębokość);
technologia witalizacji skóry roślinnymi komórkami macierzystymi - daje efekt odmładzający wygląd skóry, nadaje jej
młodzieńczy blask i potencjał samoregeneracji oraz opóźnia procesy starzenia się.
Krem Koktajl Młodości pod oczy i na powieki - krem jest bardzo intensywnie działającym luksusowym kosmeceutykiem o
lekkiej, szybko wchłaniającej się formule. Przeznaczony do pielęgnacji dojrzałej skóry wokół oczu. Zawiera składniki najnowszej
generacji które stymulują syntezę kolagenu i kwasu hialuronowego, poprawiają drenaż limfatyczny, redukują powstawanie
"worków" i cieni pod oczami. Biologicznie czynne cząsteczki złota 24k wnikające do skóry dzięki sprzężonemu z nim peptydowi,
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stymulują syntezę nowego kolagenu. Kwas hialuronowy oraz jego stymulator umożliwiają radykalną redukcję długości,
głębokości i szerokości zmarszczek oraz spektakularne wygładzenie naskórka. Hesperydyna i specjalny dwupeptyd stymulują
drenaż limfatyczny oraz zmniejszają przepuszczalność naczyń krwionośnych, redukując powstawanie cieni i "worków" pod
oczami.
Stosowanie
Krem należy stosować dwa razy dziennie, rano i wieczorem, na oczyszczoną skórę wokół oczu.
Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.

Plik wygenerowano: 27-02-2021

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Oprogramowanie sklepu: AptusShop

