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Institut Esthederm Lift & Repair - skoncentrowane serum
silnie ujędrniające, liftingujące i dodające blasku 30 ml
 

Cena: 459,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Serum

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).
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.
W miarę stosowania serum Lift & Repair, owal twarzy staje się bardziej zarysowany, a skóra twarzy bardziej gładka.
Dzięki wysokim stężeniom składników aktywnych ma natychmiastowe i długotrwałe działanie wygładzające i liftingujące.
To intensywna i skoncentrowana kuracja, której efekty utrzymują się przez dłuższy okres czasu.
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Stosowanie
Nakładać rano i wieczorem na czystą i suchą skórę twarzy oraz szyi. Pozostawić do wchłonięcia. Można łączyć z kremem Lift & Repair
Absolute Smoothing Cream.

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