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Lierac Lift Integral promocyjny zestaw - modelujący krem
liftingujący 50 ml + mleczko micelarne do demakijażu 30 ml
+ roller z różowego kwarcu GRATIS!!!
 

Cena: 208,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 zestaw

Postać Kremy

Producent LIERAC

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Lierac Lift Integral promocyjny zestaw, w skład którego wchodzi:

Lierac Lift Integral modelujący krem liftingujący 50 ml
Lierac mleczko micelarne do demakijażu 30 ml
roller z różowego kwarcu GRATIS!!!

Charakterystyka
Lierac Lift Integral - modelujący krem liftingujący

Delikatny krem dla skóry normalnej, suchej i mieszanej.
Skutecznie koryguje kontur twarzy i odbudowuje utraconą objętość.
Twarz odzyskuje dynamikę poprzez napięcie miejsc zwiotczałych i wypełnienie miejsc zapadniętych.
Dzięki aktywnym składnikom roślinnym preparat reaktywuje syntezę kolagenu, dając jeszcze lepszy efekt napięcia i poprawy
jakości skóry.

Lierac Double Nettoyant - mleczko micelarne do demakijażu

Podwójne oczyszczanie inspirowane techniką estetyczną oczyszczania jonowego:
Powierzchniowe: usuwanie makijażu i zanieczyszczeń.
Głębokie: mikro-wygładzające oczyszczanie.

Innowacyjna aktywna formuła mleczka w kontakcie ze skórą zmienia się w wodę dla jeszcze skuteczniejszego podwójnego
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oczyszczenia.
Zanieczyszczenia zarówno powierzchniowe, jak i głębokie są wychwytywane przed i rozpuszczane przez "mikro-magnes".
Kwas hialuronowy działając przeciwstarzeniowo nawilża i wygładza.
Mleczko wzbogacone o nawilżającą glicerynę jest idealne dla każdego typu cery.

Stosowanie
Lierac Lift Integral - modelujący krem liftingujący
Stosować rano na oczyszczoną skórę twarzy, omijając okolice oczu.

Lierac Double Nettoyant - mleczko micelarne do demakijażu
Aplikować za pomocą płatka kosmetycznego na twarz i oczy. Bez potrzeby spłukiwania.

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