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Lierac Cica - Filler przeciwzmarszczkowy krem regenerujący
40 ml
 

Cena: 189,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 40 ml

Postać Kremy

Producent LIERAC

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Lierac Cica-Filler to przeciwzmarszczkowy krem regenerujący. Ma 89% składników pochodzenia naturalnego i koryguje
wszystkie rodzaje zmarszczek, przywracając skórze elastyczność, odpowiednie nawilżenie i młodszy wygląd. Produkt przeznaczony jest
do codziennego stosowania (rano i wieczorem) przez osoby dorosłe, które chcą szczególnie zadbać o stan swojej skóry – nie ma
wyraźnie określonych preferencji wiekowych. Ze względu na swoje właściwości jest szczególnie polecany do skóry starzejącej się, w tym
zarówno normalnej, jak i suchej.

Na co jest Lierac Cica-Filler? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest chęć poprawy kondycji dojrzałej skóry normalnej i suchej oraz
potrzeba redukcji zmarszczek, wygładzenia i ujędrnienia. Produkt przeznaczony jest do codziennego stosowania. Jego składniki
aktywne nowej generacji zostały dobrane tak, by działać szybko i długotrwale. Jest to kosmetyk z linii Cica-Filler.

Linię Cica charakteryzuje działanie, które bazuje na naturalnych procesach regeneracji tkanek – naśladowanie naturalnych
mechanizmów przyczynia się do redukcji zmarszczek różnego typu. Zadaniem linii Filler jest natomiast wypełnienie oraz wzmocnienie
działania przeciwzmarszczkowego kremu poprzez stymulowanie produkcji ważnych dla stanu skóry składników, czyli kolagenu, elastyny
i kwasu hialuronowego. Wzbogacenie formuły o naturalne prolipidy przyczynia się do intensywnego odżywienia skóry, a dodatek pudrów
soft focus sprawia, że aplikacja kremu skutkuje natychmiastowym wygładzeniem skóry.

W skład produktu wchodzi regenerujący kompleks roślinny obejmujący bluszcz, skrzyp i przywrotnik. Formułę wzbogacono o
wypełniający Hyalu-3, który wykazuje natychmiastowe działanie nawilżające i długotrwale wygładzające skórę. Całość uzupełnia
stymulujący syntezę kolagenu Bakuchiol, którego zadaniem jest stymulowanie syntezy kolagenu, a w efekcie odbudowywanie gęstości
skóry. Kuracja przeciwzmarszczkowa z Lierac Cica-Filler naśladuje naturalne procesy regeneracji tkanek, przyczyniając się do ich
skutecznej odbudowy oraz widocznej redukcji zmarszczek. Dzięki stymulacji syntezy kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego efekt
przeciwzmarszczkowy kremu jest jeszcze bardziej wzmocniony. Regularne stosowanie produktu sprawia, że skóra staje się lepiej
nawilżona i wygładzona, a przy tym widocznie jędrniejsza. Zmarszczki stają się mniej widoczne.
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W opakowaniu znajduje się 40 ml Lierac Cica-Filler. W skład kosmetyku, zgodnie z danymi producenta, wchodzą następujące
substancje: aqua/water/eau, propanediol, caprylic/capric triglyceride, dimethicone, butyrospermum parkii (shea) butter, cetearyl alcohol,
glyceryl stearate, peg-100 stearate, carbomer, ci 77019/mica, alchemilla vulgaris leaf extract, dimethiconol, bakuchiol, dimethicone
crosspolymer, ci 77891/titanium dioxide, a także phenoxyethanol. W formule znaleźć można również parfum/fragrance, hedera helix
(ivy) leaf/stem extract, sodium benzoate, sucrose palmitate, tromethamine, equisetum arvense extract, ophiopogon japonicus root
extract, tetrasodium edta oraz tocopheryl acetate. Całość uzupełniają takie składniki jak: glyceryl linoleate, glycerin, biosaccharide gum-1,
yeast extract/extrait de levure, tocopherol, sodium hyaluronate, citric acid, glyceryl caprylate, sodium anisate, sodium levulinate, glycine
soja (soybean) oil, potassium sorbate, ethylhexylglycerin oraz 1478b.

Przeciwwskazaniem do stosowania kremu przeciwzmarszczkowego Lierac Cica-Filler jest uczulenie na którykolwiek z jego składników,
w tym zarówno składniki aktywne, jak i pomocnicze. Jeśli po aplikacji kremu pojawią się objawy mogące sugerować nadwrażliwość
(reakcje uczuleniowe różnego typu), należy zaprzestać jego dalszego stosowania.

Krem przeciwzmarszczkowy Lierac Cica-Filler należy aplikować na oczyszczoną i osuszoną skórę twarzy dwa razy dziennie – rano i
wieczorem. Ważna jest systematyczność nakładania kremu – wówczas jego efekty powinny być szczególnie zauważalne. Krem Lierac
Cica-Filler można nakładać samodzielnie lub pod serum. Jego regularne stosowanie przyczynia się do lepszego odżywienia skóry, jej
wygładzenia, a także spłycenia zmarszczek.

Składniki
AQUA / WATER / EAU. PROPANEDIOL. CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE. DIMETHICONE. BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER.
CETEARYL ALCOHOL. GLYCERYL STEARATE. PEG-100 STEARATE. CARBOMER. CI 77019 / MICA. ALCHEMILLA VULGARIS LEAF
EXTRACT. DIMETHICONOL. BAKUCHIOL. DIMETHICONE CROSSPOLYMER. CI 77891 / TITANIUM DIOXIDE. PHENOXYETHANOL.
PARFUM / FRAGRANCE. HEDERA HELIX (IVY) LEAF/STEM EXTRACT. SODIUM BENZOATE. SUCROSE PALMITATE. TROMETHAMINE.
EQUISETUM ARVENSE EXTRACT. OPHIOPOGON JAPONICUS ROOT EXTRACT. TETRASODIUM EDTA. TOCOPHERYL ACETATE.
GLYCERYL LINOLEATE. YEAST EXTRACT / EXTRAIT DE LEVURE. TOCOPHEROL. SODIUM HYALURONATE. CITRIC ACID. GLYCINE SOJA
(SOYBEAN) OIL. POTASSIUM SORBATE. ETHYLHEXYLGLYCERIN. 1478A.

Charakterystyka

Przeciwzmarszczkowy krem regenerujący do skóry normalnej i suchej
NOWA GENERACJA składników aktywnych - stymulujący syntezę kolagenu Bakuchiol, wypełniający koncentrat Hyalu-3 i
regeneracyjny kompleks skrzyp-przywrotnik-bluszcz, które wygładzają zmarszczki, naśladując mechanizmy gojenia tkankowego
Wypełnia, ujędrnia, wygładza, nawilża

Stosowanie
Stosować rano i wieczorem na skórę twarzy.

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