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Institut Esthederm Lift & Repair - ekskluzywne płatki pod
oczy o działaniu liftingującym 10 x 3 ml
 

Cena: 230,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 szt

Postać Płatki

Producent INSTITUT ESTHEDERM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
LIFT&REPAIR to innowacyjna pielęgnacja o intensywnym działaniu regenerującym, odbudowującym i zapobiegającym pierwszym
oznakom starzenia się skóry. Formuła produktów z linii LIFT&REPAIR oparta jest o składniki o działaniu odżywczym i naprawczym oraz
przyspieszającym proces odnowy komórkowej.

Charakterystyka

REPAIR SYSTEM TECHNOLOGY (peptydy, wyciąg z wąkrotki azjatyckiej) – naprawia uszkodzone tkanki, regeneruje i ujędrnia
skórę. Umożliwia dogłębną odbudowę poprzez stymulację fibroblastów do produkcji włókien podporowych skóry (kolagenu i
elastyny).
KOMPLEKS NAPINAJĄCY (poliozy z owsa) – zapewniają działanie naprężające i ujędrniające.
TIME CONTROL SYSTEM PATENT (kreatyna, bioflawonoidy, oligonukleotydy, wit. E, rozpuszczalna wit. C) – chroni kapitał
młodości skóry, spowalnia procesy starzenia i pomaga jej zachować młody wygląd na dłużej.
CELLULAR WATER PATENT (woda, karnozyna, ATP, sole mineralne) – WODA KOMÓRKOWA – dostarcza skórze energii do życia
oraz stymuluje optymalne funkcjonowanie komórek skóry.
Płatki zapewniają natychmiastowy, widoczny efekt liftingu, tworząc na skórze gładką powłokę.
Kwas hialuronowy sprawia, że dodatkowo intensywnie nawilżają i poprawiają napięcie delikatnej skóry wokół oczu.
Kofeina i escyna pobudzają mikrokrążenie i pochłaniają złogi tłuszczowe, zmniejszają opuchliznę, rozjaśniają cienie pod oczami i
usuwają zmęczenie.
Dzięki regularnemu stosowaniu, pierwsze zmarszczki i kurze łapki bardzo szybko ulegają redukcji.

Stosowanie
Nałożyć płatki pod oczy i pozostawić przez 5 minut. Następnie płatki zdjąć, nie spłukiwać, a pozostałości emulsji delikatnie wklepać
opuszkami palców w skórę pod oczami. Stosować jako miesięczną kurację (3 x w tygodniu przez okres 2 tygodni, później 2 x w tygodniu
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przez dwa następne) lub doraźnie przed wielkimi, ważnym wyjściem kiedy potrzebny jest natychmiastowy efekt liftingujący i likwidujący
cienie pod oczami.

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