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Eveline slim extreme 4D złote serum wyszczuplająco -
modelujące 250 ml
 

Cena: 20,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 250 ml

Postać Serum

Producent EVELINE COSM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Innowacja z czystym 24-karatowym złotem z efektem chłodzącym - ZŁOTE SERUM WYSZCZUPLAJĄCO-MODELUJĄCE to
luksusowa kuracja redukująca tkankę tłuszczową zainspirowana najnowszymi osiągnięciami światowej kosmetologii i
medycyny estetycznej. Innowacyjna formuła, bogata w czyste24-karatowe ZŁOTO oraz unikalną kompozycję składników
aktywnych, stymuluje proces spalania tkanki tłuszczowej i pozwala na uzyskanie perfekcyjnie proporcjonalnych kształtów.
PRZEŁOM W WYSZCZUPLANIU I MODELOWANIU SYLWETKI - 24-karatowe ZŁOTO, działając w synergii z bogatym w kwas
hialuronowy bioHyaluronSlim Complex™ i ekstraktem z miłorzębu japońskiego, skutecznie stymuluje mikrokrążenie w tkance
podskórnej, usuwa gromadzące się w komórkach toksyny, w rezultacie zauważalnie redukując cellulit. Złote serum pozostawia
na skórze delikatny film, tworząc niewidzialny gorset rozświetlający i wygładzający ciało – subtelnie mieniący się złotymi
drobinkami. Kompleks Lipocell-Slim™ wykazuje silne działanie wyszczuplające i modelujące sylwetkę. Napina skórę, zwiększa jej
odporność na rozciąganie i pomaga utrzymać optymalną elastyczność (np. przy zmianach wagi ciała). Roślinne komórki
macierzyste – PhytoCellTec™, aktywizują osłabione i uśpione komórki macierzyste w skórze, przez co stymulują jej regenerację.
Pozwala to w naturalny sposób zwalczać cellulit. Olejek arganowy skutecznie redukuje nawet zaawansowany cellulit oraz
wyraźnie zmniejsza widoczność rozstępów. Mleczko roślinne Chufa Milk EC, algi laminaria oraz kompleks witamin A, E, F
głęboko odżywiają, nawilżają i rewitalizują.

POTWIERDZONA SKUTECZNOŚĆ (test samooceny przeprowadzony na wybranej grupie kobiet przez okres 4 tyg.)

wyraźne zmniejszenie cellulitu
ujędrniona i aksamitnie gładka skóra
wygładzenie nierówności skóry

EFEKT 4D - wyszczuplanie i modelowanie sylwetki w czterech wymiarach:
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zwalcza zaawansowany cellulit,
modeluje i wyszczupla sylwetkę,
redukuje tkankę tłuszczową,
działa do 48h.

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/

