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L'biotica Eclat promocyjny zestaw - krem odmładzająco-
modelujący 50 ml + krem pod oczy i na powieki 15 ml
 

Cena: 59,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 zestaw

Postać Kremy

Producent L'BIOTICA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka
L'biotica Eclat krem odmładzająco-modelujący 50 ml:

szybka i efektywna regeneracja
wygładzenie i poprawa owalu twarzy
stymulacja produkcji kolagenu i elastyny
Śluz ślimaka dzięki silnym właściwościom rewitalizującym, posiada zdolność błyskawicznej odnowy biologicznej naskórka.
Zapewnia skórze naturalną jędrność i wygładzenie.
Ekstrakt z kawioru to energetyczny, luksusowy zastrzyk dla skóry - źródło protein, witamin i mikroelementów. Posiada
właściwości odmładzające i regenerujące skórę.
Hialuron 4D™ innowacyjna kombinacja czterech rodzajów kwasu hialuronowego, daje efekt natychmiastowego i długotrwałego
nawilżenia. Przywraca skórze elastyczność i młody wygląd.
Nie pozostawia tłustego filmu, nie zatyka porów
Idealny jako baza pod makijaż
Do stosowania zarówno na noc, jak i na dzień
Jakość potwierdzona przez lekarzy dermatologów
Działanie potwierdzone testami In Vivo

L'biotica Eclat krem pod oczy i na powieki 15 ml:

redukcja cieni i obrzęków
widoczne odmłodzenie okolicy oka
poprawa jędrności skóry
Śluz ślimaka - substancja czynna, dająca spektakularne wyniki działania przy kontrolowaniu oznak starzenia. Zapewnia skórze
pod oczami naturalny lifting, wzmocnienie i odnowę biologiczną jej struktury.
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Drzewo jedwabne - zawarte w multiaktywnym kompleksie Beautifeye®, to składnik wspierający walkę z oznakami starzenia
delikatnej skóry wokół oczu.
Caffein & Hialuron - połączenie kofeiny i kwasu hialuronowego, stworzone w unikalnej technologii, która błyskawicznie
przywraca młody wygląd, minimalizując oznaki zmęczenia.

Krem wspiera walkę z 7 oznakami starzenia:

opuchnięcia i obrzęki
kurze łapki
nierówny koloryt
cienie pod oczami
sucha skóra
utrata jędrności
opadająca powieka

Stosowanie
L'biotica Eclat krem odmładzająco-modelujący 50 ml:

Krem rozprowadzać rano i wieczorem na oczyszczonej skórze twarzy, szyi i dekoltu.

L'biotica Eclat krem pod oczy i na powieki 15 ml:
Krem rozprowadzać rano i wieczorem na skórę wokół oczu.

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