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Eveline kompleksowy krem CC łagodząco-nawilżający 8w1
SOS na zaczerwienienia 30 ml
 

Cena: 17,49 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Kremy

Producent EVELINE COSM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Charakterystyka
COLOUR CORRECTOR 8w1
1.łagodzi wypieki
2.zmniejsza zaczerwienienia
3.wzmacnia naczynia krwionośne
4.wyrównuje koloryt cery
5.koryguje niedoskonałości
6.koi i łagodzi podrażnienia
7.intensywnie nawilża i wygładza
8.redukuje oznaki zmęczenia

PRZEZNACZENIE

Cera wrażliwa, naczynkowa, ze skłonnością do rumienia, obrzęków, zaczerwienień oraz pękania naczynek krwionośnych.

REZULTATY

Skóra jest nawilżona i wygładzona, a zaczerwienienia wyraźnie zredukowane. Cera odzyskuje równowagę i równomierny koloryt.

WŁAŚCIWOŚCI

Kompleksowy krem CC łagodząco-nawilżający przeznaczony jest do pielęgnacji cery wrażliwej, naczynkowej, ze skłonnością do
rumienia i zaczerwienień. Innowacyjna formuła, oparta na Silidine® – składniku aktywnym najnowszej generacji, skutecznie
wzmacnia, obkurcza i uszczelnia naczynka krwionośne. Poprawia jędrność i elastyczność naskórka. Wysoka skuteczność
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działania Silidine® w połączeniu z nowatorską kompozycją zaawansowanych składników aktywnych i wyciągów roślinnych
przywraca skórze równowagę, zapobiega powstawaniu „pajączków”, łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia. Pigmenty mineralne
zamknięte w mikrokapsułkach wyrównują koloryt cery, maskują niedoskonałości i przebarwienia. bioHyaluron ComplexTM
bogaty w kwas hialuronowy doskonale nawilża i wygładza naskórek. Kompleks witamin odżywia i regeneruje skórę, zapewniając
jej jędrność i elastyczność. Filtr SPF15 doskonale chroni skórę przed szkodliwym promieniowaniem UVA/UVB oraz wolnymi
rodnikami.
Kompleksowy krem CC stosowany systematycznie wzmacnia ścianki naczyń krwionośnych, zwiększa ich elastyczność i
zapobiega trwałemu rozszerzaniu się naczynek oraz występowaniu rumienia. Lekka konsystencja kremu idealnie wtapia się w
cerę, nie zatyka porów, pozwala skórze swobodnie oddychać. Krem łatwo i równomiernie rozprowadza się na skórze. Unikalna
formuła nawilża, ujednolica i subtelnie rozświetla cerę. Po zastosowaniu kremu oznaki zmęczenia są zredukowane, a skóra
odzyskuje naturalny blask i energię.

INNOWACYJNA FORMUŁA BOGATA W SKŁADNIKI AKTYWNE

SILIDINE® - skutecznie obkurcza i uszczelnia ścianki naczynek krwionośnych. Redukuje zaczerwienienia i łagodzi podrażnienia.
Zwiększa elastyczność naczyń krwionośnych.
bioHYALURON COMPLEXTM - intensywnie nawilża skórę, wspomaga proces tworzenia nowych komórek, nadaje skórze
miękkość, elastyczność i jedwabistą gładkość.
PIGMENTY MINERALNE - magiczne pigmenty mineralne zamknięte w mikrokapsułkach, uwalniają się podczas aplikacji i
dostosowują się do każdej karnacji. Wyrównują koloryt, maskują niedoskonałości i przebarwienia. Subtelnie rozjaśniają cerę,
zapewniając jej promienny wygląd.
WYCIĄG Z ARNIKI - doskonale koi i regeneruje na-skórek. Chroni naczynka krwionośne, zmniejsza przepuszczalność naczyń
włosowatych, działa antyseptycznie. Łagodzi podrażnienia i zmniejsza obrzęki.
WYCIĄG Z KASZTANOWCA - wzmacnia ścianki naczyń krwionośnych, zwiększa elastyczność i jędrność naskórka, zmniejsza
rumień.
KOMPLEKS WITAMIN A, E, F - głęboko odżywia i regeneruje skórę, zapewniając jej jędrność i elastyczność.
SPF15 - pomaga chronić skórę przed foto-starzeniem, niszczeniem komórek i przebarwieniami wywoływanymi
promieniowaniem UV.

POTWIERDZONA SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA (test samooceny przeprowadzony na wybranej grupie kobiet):

wyraźna redukcja zaczerwienień,
wyrównanie kolorytu cery,
intensywne nawilżenie i wygładzenie skóry.

Stosowanie
Codziennie rano nanieść krem na oczyszczoną skórę twarzy. Może być stosowany jako krem pielęgnacyjny, baza pod makijaż lub jako
podkład.

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