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Novaclear Collagen ujędrniająco - wygładzający krem na noc
50 ml
 

Cena: 33,69 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Kremy

Producent EQUALAN

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Novaclear Collagen w postaci ujędrniająco-wygładzającego kremu na noc jest produktem o bogatej formule, który
przyczynia się odżywienia, ujędrnienia i nawilżenia skóry, a także działa przeciwzmarszczkowo i wygładzająco. Wyrób jest testowany
dermatologicznie.

Na co jest ujędrniająco-wygładzający krem na noc Novaclear Collagen? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest codzienna
(nocna) pielęgnacja skóry twarzy, szyi oraz dekoltu. Ujędrniająco-wygładzający krem na noc Novaclear Collagen może być stosowany
przy każdym typie cery, chociaż szczególnie zaleca się korzystanie z tego kosmetyku tym osobom, których skóra jest pozbawiona
blasku oraz jędrności. Funkcją ujędrniająco-wygładzającego kremu na noc Novaclear Collagen jest poprawa sprężystości skóry oraz jej
jędrności, a także wspomaganie nocnych procesów naprawczych skóry. Przy regularnym stosowaniu można również zauważyć
działanie przeciwzmarszczkowe ujędrniająco-wygładzającego kremu na noc Novaclear Collagen. Produkt wygładza również skórę i
odżywia ją, a oprócz tego przynosi przyjemne uczucie komfortu.

W opakowaniu znajduje się 50 ml ujędrniająco-wygładzającego kremu na noc Novaclear Collagen. W skład kosmetyku wchodzi między
innymi wysoka zawartość kolagenu morskiego oraz aktywnego złota. Składniki te przyczyniają się do poprawy jędrności skóry i jej
sprężystości, a poza tym pierwszy z nich dobrze nawilża. W składzie kosmetyku znajduje się również retinol, którego działanie polega na
wspieraniu procesów naprawczych skóry. Ta substancja ma również właściwości przeciwzmarszczkowe. Kosmetyk zawiera dodatkowo
połączenie oleju macadamia o wysokiej zawartości kwasów omega-3 i omega-6 z masłem shea. Składniki te sprawiają, że krem ma
działanie wygładzające. Bogatą recepturę kosmetyku uzupełnia jeszcze szereg innych składników o korzystnym działaniu na skórę.

W jaki sposób stosować ujędrniająco-wygładzający krem na noc Novaclear Collagen? Kosmetyk może być stosowany codziennie –
przy wieczornej rutynie pielęgnacyjnej. Zaleca się jego aplikację na dokładnie oczyszczoną oraz osuszoną skórę. Przed nałożeniem 
ujędrniająco-wygładzającego kremu na noc Novaclear Collagen należy zastosować Ujędrniające Serum z serii Novaclear COLLAGEN,
co pozwoli uzyskać jeszcze bardziej zauważalne efekty. Krem nakłada się na skórę w godzinach wieczornych, przed planowanym
pójściem spać. Zaleca się rozprowadzenie jego niewielkiej ilości na skórze szyi, dekoltu oraz twarzy, a następnie delikatne wmasowanie,
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aż całość dobrze się wchłonie. Konsystencja kosmetyku jest lekka, a produkt łatwo się rozprowadza.

Nie każdy powinien stosować ujędrniająco-wygładzający krem na noc Novaclear Collagen, gdyż kosmetyk ma również pewne 
przeciwwskazania do stosowania. Nie należy z niego korzystać w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników.
Zaobserwowanie u siebie objawów reakcji alergicznej po zastosowaniu kosmetyku stanowi wskazanie do odstawienia kremu oraz
konsultacji z lekarzem.

Składniki
Aqua, Cetearyl Alcohol, Caprylic/Capric Triglyceride, Macadamia Integrifolia Seed Oil, Ceteareth-20, Butyrospermum Parkii Butter,
Dimethicone, Glycerin, Retinol, Retinyl Palmitate, Caviar Extract, Collagen Amino Acids, Tocopheryl Acetate, Ascorbyl Tetraisopalmitate,
Gold, Lactose, Potassium Silicate, Aluminum Silicate, Mica, Polymethyl Methacrylate, Propylene Glycol, Tricaprylin, Sodium
Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Isohexadecane, Polysorbate 20, Sorbitan Oleate, CI 77015, Sodium Benzoate,
Potassium Sorbate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Disodium EDTA, Lactic Acid, Titanium Dioxide, Parfum, BHT.

Charakterystyka

Ujędrniająco-wygładzający krem na noc dzięki wysokiej zawartości kolagenu morskiego i aktywnego złota poprawia sprężystość
i jędrność skóry.
Retinol wspomaga procesy naprawcze, działając przeciwzmarszczkowo.
Połączenie masła shea i oleju macadamia o wysokiej zawartości kwasów omega 3 i 6 działa wygładzająco.
Bogata formuła kremu odżywia i regeneruje, przynosząc uczucie komfortu.

Stosowanie
Stosuj codziennie wieczorem na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu po wcześniejszym zastosowaniu Ujędrniającego Serum z serii
Novaclear COLLAGEN. Polecany do każdego rodzaju skóry, szczególnie pozbawionej jędrności i blasku. Produkt testowany
dermatologicznie.

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