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Svr Masque Anti - Ox mikropilingująca maska o działaniu
rozświetlającym i przeciwzmarszczkowym 50 ml
 

Cena: 112,89 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Maseczki

Producent SVR

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
231116/1_07K05.36 – INGREDIENTS (CONTAINS) : AQUA/WATER/EAU, SODIUM ASCORBYL PHOSPHATE, BUTANE,
GLUCONOLACTONE, PROPANE, SQUALANE, CETEARYL ALCOHOL, PROPANEDIOL, GLYCERIN, METHYLPROPANEDIOL, NIACINAMIDE,
DECYL GLUCOSIDE, ASCORBYL METHYLSILANOL PECTINATE, CETEARETH-33, CHONDRUS CRISPUS (CARRAGEENAN) EXTRACT,
DISODIUM COCOYL GLUTAMATE, EVODIA RUTAECARPA FRUIT EXTRACT, HEXAMIDINE DIISETHIONATE, ISOBUTANE, SODIUM
GLUCONATE, GLUCOSE, SODIUM HYALURONATE, TOCOPHEROL, 1,2-HEXANEDIOL, ACACIA SENEGAL GUM, CAPRYLYL GLYCOL,
DISODIUM EDTA, ETHYLHEXYLGLYCERIN, SODIUM COCOYL GLUTAMATE, SODIUM HYDROXIDE, XANTHAN GUM, PARFUM
(FRAGRANCE).

Charakterystyka

Mikropilingująca maska o działaniu rozświetlącym i przeciwzmarszczkowym.
Mikropilingująca pianka zawierająca wysokie stężenie Stabilizowanej Witaminy C rozświetli Twoją skórę w 15 minut!
Dla wszystkich rodzajów skóry wrażliwej. Ziemista cera, brak blasku, zmarszczki. Do stosowania na twarz i szyję. Dla dorosłych.
Zmysłowa, mikro - pilingująca maska w postaci pianki przywróci twojej skórze blask i energię. Zawiera unikalną kombinację
składników aktywnych, które pobudzają zmęczoną skórę i przywracają cerze promienistość.
Lekka otulająca pianka, szybko się wchłania i jest łatwa w aplikacji. Wystarczy 15 minut a skóra jest wygładzona, rozświetlona i
ujednolicona! Innowacyjny sposób stosowania zapewniają zachowanie pełnych właściwości składników aktywnych przez cały
czas. Dzięki zastosowaniu formy aerozolu zachowuje 100% właściwości Witaminy C.

Po zaledwie 15 minutach :
+18% skóra bardziej rozświetlona(1)
+22% skóra bardziej ujednolicona(2)
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Po miesiącu:
96% skóra jest bardziej rozświetlona(3)
96% skóra jest odświeżona* * *
96% skóra jest wygładzona(3)

(1) SAMOOCENA, 31 BADANYCH, JEDNA APLIKACJA (2) BADANIE DERMATOLOGICZNE, 31 BADANYCH, JEDNA APLIKACJA (3)
SAMOOCENA, 31 BADANYCH, PO 28 DNIACH - APLIKACJA 3 RAZY W TYGODNIU

Piękna skóra to skóra pełna blasku, jaśniejąca swoim wewnętrznym pięknem. To także umiejętność skóry do odbijania światła.
Wraz z wiekiem a także pod wpływem czynników zewnętrznych (UVA/UVB, zanieczyszczenia), nasza skóra zaczyna tracić swój
naturalny blask.
Jedną z pierwszych oznak zmęczenia skóry jest matowa, szara cera, która jest jednocześnie pierwszą oznaką starzenia się
skóry. Ziemista, poszarzała cera staje się często zmartwieniem kobiet. Delikatne, mikro - pilingujące właściwości tej maski
sprawiają, że skóra ulega zdecydowanej poprawie: staje się jednolita, wygładzona, pełna energii
Dermatologiczne składniki aktywne w najwyższym stężeniu razem z rozświetlającym kompleksem zapewniają widoczne efekty
już po pierwszej aplikacji:

Najwyższe stężenie witaminy C(1) 25% zawiera dwa rodzaje Stabilizowanej Witaminy C: jako silny i uznany
antyoksydant rozświetla skórę i chroni ją przed starzeniem;
4%(2) Glukonolakton: delikatnie odnawia skórę, wygładza i poprawia jej jakość;
2%(2) Niacynamid (Witamina B3);
8%(2) Kompleks nawilżający zawierający Kwas Hialuronowy o wysokiej masie cząsteczkowej;
2%(2) Składnik rozświetlający;

Innowacyjne opakowanie: zamknięta forma aerosolu zapobiega kontaktowi z powietrzem i światłem, dzięki czemu właściwości
witaminy C są w pełni zachowane przez cały czas stosowania maski.
Oznaki zmęczenia znikają.
Skóra jest wyraźnie rozświetlona, a oznaki starzenia zredukowane.
Przetestowany na skórze wrażliwej, pod kontrolą dermatologiczną.

Stosowanie

Wybierz swój ulubiony sposób aplikacji!
Wstrząśnij przed użyciem. Nałóż piankę na dłoń, a następnie rozprowadź na czystej skórze twarzy i lekko wmasuj.
Pozostaw na 15 minut. Następnie spłucz wodą.
Możesz też po usunięciu nadmiaru preparatu wilgotnym płatkiem kosmetycznym pozostawić maskę na całą noc i
spłukać rano.
Ponawiaj aplikację 1 do 3 razy w tygodniu.

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