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Eveline Slim Extreme 4D Mezoterapia&Ultradźwięki
skoncentrowane serum antycellulitowe 250 ml
 

Cena: 17,49 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 250 ml

Postać Serum

Producent EVELINE COSM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Charakterystyka

UDOWODNIONA SKUTECZNOŚĆ W WALCE ZE SPIRALĄ CELLULITU
Spirala cellulitu – mechanizm powstawania cellulitu można porównać do spirali. Komórki tłuszczowe nie tylko magazynują
tłuszcze i deformują się od ich nadmiaru, ale również mnożą się i przenikają do innych tkanek. - Innowacyjna formuła serum 
zwalcza powstawanie cellulitu na każdym etapie spirali i zapewnia kompleksowe ujędrnianie 360°. Wykorzystując technologię 
PHYTOSONIC™, działa na komórki tłuszczowe jak ultradźwięki. Rozbija je, stymuluje mikrokrążenie, oraz zdecydowanie redukuje
tkankę tłuszczową.
Dzięki rewolucyjnej technologii MESOtherapy ANTI-AGE Complex™ starannie wyselekcjonowane składniki antycellulitowe
bezinwazyjnie przenikają do głębokich warstw skóry.
0% PARABENÓW
INNOWACYJNE SKŁADNIKI AKTYWNE:

PHYTOSONIC™ - kompleks inspirowany najnowszymi technologiami antycellulitowymi wykorzystującymi ultradźwięki.
Stymulując naturalne procesy zachodzące w komórkach tłuszczowych, hamuje ich wzrost oraz redukuje cellulit.
SALSOTHIN G. – innowacyjny składnik aktywny, skutecznie przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej, dzięki czemu
widocznie zmniejsza jej grubość i objętość.
bioHYALURON COMPLEX™ – interdermalny kwas hialuronowy, wnika w głębokie warstwy skóry, zatrzymując w niej
wodę, co wpływa na poprawę napięcia, jędrności i elastyczności.
KOFEINA stymuluje mikrokrążenie, przyspiesza metabolizm komórkowy w skórze, jednocześnie zwiększając jej
jędrność, gęstość i elastyczność.
CENTELLA ASIATICA pobudza skórę do produkcji kolagenu i elastyny. Zapobiega utracie jędrności i sprężystości,
poprawia mikrokrążenie, dzięki czemu uaktywnia metabolizm tłuszczów i redukuje cellulit.
MLECZKO ROŚLINNE CHUFA MILK EC dostarcza skórze bezcennych witamin i minerałów, dzięki czemu intensywnie
odżywia i rewitalizuje.
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SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA BADANIAMI*
ZMNIEJSZA OBWÓD UDA nawet o 3 cm
UJĘDRNIA I WYGŁADZA SKÓRĘ – 84%
REDUKUJE CELLULIT – 78%

*Test samooceny przeprowadzono na wybranej grupie kobiet przez 4 tyg.
Stosowanie
Dwa razy dziennie okrężnymi ruchami wmasować preparat w skórę brzucha, ud i pośladków. Masować aż do całkowitego wchłonięcia.
Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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