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Lirene Lab Therapy serum spektakularnie odmładzające z
Ultrafillerem i FastLift Complex na noc 30 ml
Cena: 54,89 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Dostępny w aptece w 24h

Opakowanie

30 ml

Postać

Serum

Producent

DR IRENA ERIS

Rodzaj rejestracji

Kosmetyk

Opis produktu
Wstęp
LAB THERAPY to linia zawierająca wysokie stężenia kompleksów aktywnych inspirowanych profesjonalnymi zabiegami w
gabinetach kosmetycznych.
Każda seria odpowiada za specyficzne potrzeby różnych typów cery i zawiera profesjonalne składniki aktywne:
nawilżenie: kwas szikimowy,
rewitalizacja: kwas rozmarynowy,
odżywienie: kwas bursztynowy,
anti-aging: ultrafiller.
Składniki
porphyridium Cruentum
olej ze słodkich migdałów
algin
Charakterystyka
WSKAZANIA: DLA SKÓRY POTRZEBUJĄCEJ RADYKALNEGO ODMŁODZENIA.
WYSOKIE STĘŻENIA SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH
Bogate w składniki aktywne formuły to unikatowe rozwiązanie w codziennej pielęgnacji. Wieloetapowe badania
potwierdziły skuteczność i bezpieczeństwo produktów, by każda kobieta mogła cieszyć się profesjonalną pielęgnacją i
pięknym wyglądem każdego dnia.
TECHNOLOGIA TRANSDERMAL-Q
Transdermal-Q to innowacyjne podejście do transportu składników aktywnych w głąb skóry. Technologia zapewnia
podwójny efekt – działanie na powierzchni i od wewnątrz skóry. Składniki zostały zamknięte w specjalnych
mikrosferach, które ułatwiają ich przenikanie do głębszych warstw naskórka, sprawiając, że pielęgnacja jest jeszcze
skuteczniejsza.
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ULTRAFILLER to unikalny składnik stosowany w zabiegach estetycznych. Mikronizowany pod kontrolą laserów
optycznych, wypełnia i koryguje zmarszczki oraz długofalowo pobudza skórę do produkcji kolagenu, sprzyjając jej
głębokiej odbudowie.
FastLift Complex – bogaty w aminokwasy kompleks napinający, tworzy na powierzchni skóry wielowymiarową mikrosieć, dając natychmiastowo efekt liftingu. Stymuluje produkcję naturalnego kolagenu, długofalowo odmładzając rysy
twarzy. Dzięki wzbogaceniu formuły o wygładzająco-odżywcze proteiny ze słodkich migdałów oraz ekstrakt z brązowych
alg, zapobiegający neurostarzeniu, serum radykalnie zmniejsza widoczność zmarszczek oraz niweluje oznaki starzenia
się skóry.
WIDOCZNE REZULTATY*:
skóra młodsza nawet o 13 lat!
zwiększenie gładkości 93%
zwiększenie elastyczności i sprężystości skóry 89%
ujędrnienie 89%
redukcja zmarszczek 89%
regeneracja i odżywienie skóry 93%
*badanie IN VIVO, ocena 27 kobiet po 3 tygodniach stosowania.
Stosowanie
Codziennie wieczorem nałożyć serum na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu. Następnie pielęgnację dopełnić kremem do twarzy na
noc, oraz kremem wokół oczu Lab Therapy.
Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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