
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Institut Esthederm Lift & Repair - liftingujący krem
intensywnie wygładzający i rozświetlający 50 ml
 

Cena: 395,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Kremy

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

TECHNOLOGY LIFT – Lifting powierzchni skóry: natychmiastowy i długotrwały efekt ujędrnienia i wygładzenia skóry:
Działanie fizyczne: natychmiastowe napięcie skóry - wyciąg z manioku tworzy na powierzchni skóry sprężystą strukturę,
która powoduje natychmiastowy efekt liftingu poprzez „mechaniczne” uniesienie owalu twarzy.
Działanie biologiczne: białka pszenicy pochłaniając wodę zwiększają swoją objętość i szczelnie wypełniają zmarszczki i
linie, wygładzając tym samym powierzchnię skóry. Dodatkowo wyciąg z buka wzmacnia strukturę naskórka, co
powoduje efekt biologicznego wygładzenia wszelkich nierówności na skórze.

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.
Poprawia opadający owal twarzy i modeluje kontury podbródka.
Dzięki technologii Soft Focus - malutkim cząsteczkom, zamkniętym w mikrokapsułkach, które wypełniają zmarszczki, odbijają,
wychwytują i rozpraszają światło - twarz wygląda jakby była oświetlona od środka - nabiera blasku, a cienkie bruzdy, zmarszczki,
także mimiczne i oznaki zmęczenia stają się mniej widoczne.
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Zdecydowanie wygładza się powierzchnia skóry.

Stosowanie
Nakładać rano i wieczorem na czystą i suchą skórę twarzy oraz szyi, sam lub po wcześniejszym nałożeniu serum z linii LIFT & REPAIR.
Krem stanowi doskonałą bazę pod makijaż.

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