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Eveline slim extreme 4d - intensywne serum powiększające i
poprawiające strukturę biustu 200 ml
 

Cena: 14,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Serum

Producent EVELINE COSM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Charakterystyka

MEZO PUSH-UP – TECHNOLOGIA BEZINWAZYJNEGO UJĘDRNIANIA ZWIĘKSZA OBWÓD BIUST NAWET DO 2,5cm*
Dzięki rewolucyjnej technologii MESOtherapy ANTI-AGE Complex™ serum już po 1. aplikacji. gwarantuje spektakularne rezultaty
powiększenia i ujędrnienia biustu bez konieczności przeprowadzania inwazyjnego zabiegu chirurgicznego. Przeciwdziała
skutkom upływającego czasu, takim jak opadanie i wiotczenie oraz pozwala na długo zachować piękny wygląd biustu.
INNOWACYJNE SKŁADNIKI AKTYWNE:

VOLUFILINE™ – spektakularnie rzeźbi biust poprzez zwiększenie ilości lipidów i adipocytów. Piersi o niewielkim
rozmiarze zwiększają swoją objętość, a piersi o większym rozmiarze zyskują jędrność i krągły kształt.
PhytoCellTec™ to biologicznie czynne komórki macierzyste jabłoni szwajcarskiej, które uruchamiają proces szybkiego
odradzania się komórek skóry i aktywnie ją odmładzają.
PULLULAN regeneruje tkanki skórne i zapobiega ich wiotczeniu, poprawia mikrokrążenie, ujędrnia i uelastycznia skórę,
podnosi, napina i modeluje biust.
KIGELIA AFRICANA ma wyjątkowo silne działanie wypełniające i powiększające biust.
ACACIA COLLAGEN – pobudza komórki skóry do zwiększonej produkcji kolagenu. Tworzy na skórze niewidzialną
mikrosiateczkę liftingującą i podtrzymującą biust. Modeluje linię biustu i daje natychmiastowy efekt push-up.
bioHYALURON COMPLEX™ – interdermalny kwas hialuronowy, wnika w głębokie warstwy skóry, zatrzymując w niej
wodę, co wpływa na poprawę napięcia, jędrności i elastyczności skóry biustu.

SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA BADANIAMI* *
ZWIĘKSZA OBWÓD BIUSTU DO 2,5cm*
PRZYWRACA JĘDRNOŚĆ – do 100%
MODELUJE I WYPEŁNIA do 97%

*Test samooceny na wybranej grupie kobiet przez 8 tyg.
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* *Test samooceny na wybranej grupie kobiet przez 4 tyg.

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