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Emolium Skin Repair Aktywna Odnowa na noc 50 ml
 

Cena: 60,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Kremy

Producent PERRIGO

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka
Emolium SKIN REPAIR Aktywna odnowa na noc to wyjątkowy krem do twarzy dla skóry suchej, wymagającej i dojrzałej, która potrzebuje
ujędrnienia i regeneracji.

Krem na noc intensywnie odżywia, nawilża i regeneruje skórę, czyniąc ją jędrną, elastyczną i miękką w dotyku. Emolium krem
wspomaga aktywną odnowę, zapewniając intensywną, nocną regenerację.
Emolium SKIN REPAIR jest linią dedykowaną skórze dojrzałej, suchej, wymagającej ujędrnienia i regeneracji. Dermokosmetyki
do twarzy zawierają składniki o działaniu naprawczo-regenerującym, wzmacniając strukturę naskórka i wspomagając odnowę
komórkową.
Zastosowanie aktywnej odnowy na noc Emolium SKIN REPAIR

Skóra sucha i wymagająca regeneracji
Codzienna, wieczorna pielęgnacja twarzy
Nawilżenie i odnowa komórkowa
Redukcja zmarszczek i poprawa elastyczności

Działanie aktywnej odnowy na noc Emolium SKIN REPAIR
Wspomaga nocną regenerację naskórka, zapewniając wielowymiarową odnowę komórkową.
Emolium SKIN REPAIR intensywnie odżywia, pozostawiając skórę jędrną i elastyczną.
Redukuje zmarszczki, odczuwalnie poprawia elastyczność i przywraca skórze gęstość
Krem nawilżający na noc pozostawia skórę miękką i gładką w dotyku, chroniąc ją przed nadmiernym wysuszaniem.

Formuła aktywnej odnowy na noc Emolium SKIN REPAIR
Emolium krem do twarzy to unikalna formuła wyjątkowo dobranych składników hydroaktywnych, które zapewniają
skórze odpowiednie nawilżenie, chroniąc przed nadmiernym wysuszeniem. Kompleks dermonaprawczy wspomaga
odnowę komórkową naskórka i wzmacnia jego strukturę, pozostawiając skórę miękką i gładką w dotyku.
Zawarte w formule kremu do twarzy składniki odczuwalnie przywracają skórze gęstość i poprawiają jej elastyczność.
Ujędrniają skórę i redukują zmarszczki.
Kompleks Dermonaprawczy (ceramidy roślinne, kwas hialuronowy i niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe) zawarty
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w kremie mocno nawilżającym odżywia i wzmacnia strukturę naskórka, widocznie wygładzając skórę.
Krem do twarzy na noc zawiera bioaktywne fitoestrogeny z soi (podobne do naturalnego hormonu: estrogenu), które
odczuwalnie przywracają skórze gęstość.

Stosowanie
Krem mocno nawilżający do twarzy z serii SKIN REPAIR przeznaczony jest do codziennej, wieczornej pielęgnacji. Regularne stosowanie
tego kremu na noc pozwala wzmocnić i poprawić jędrność naskórka.
Emolium krem na noc należy stosować codziennie wieczorem na oczyszczoną skórę twarzy i szyi. Unikalna formuła kremu do twarzy
szybko się wchłania i dobrze rozprowadza się na skórze.

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

