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Vichy dermablend fluid korygujący nr 15 kolor opal 30 ml
 

Cena: 82,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Podkłady

Producent VICHY

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Vichy Dermablend w postaci fluidu korygującego nr 15 kolor opal jest produktem przeznaczonym do maskowania defektów
skóry i jej niedoskonałości, dzięki czemu można wykonać perfekcyjny makijaż. Produkt posiada hipoalergiczną formułę, dzięki której nie
tylko skuteczniie kryje, ale również jest bezpieczny dla każdego rodzaju cery, w tym również tej wrażliwej. Fluid korygujący Vichy
Dermablend ma płynną i elastyczną konsystencję, więc bardzo dobrze dopasowuje się do kolorytu skóry, nie wyróżniając się na niej.
Formuła kosmetyku bardzo dobrze rozprowadza się na twarzy, tworząc na niej doskonale kryjącą, ale jednocześnie nieodznaczającą się
warstwę. Kosmetyk również lekko matuje skórę, pozostawiając na niej delikatne pudrowe wykończenie, a jego dodatkową zaletą jest
niepozostawianie tłustych plam.

Na co jest fluid korygujący nr 15 kolor opal Vichy Dermablend? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest skóra z
niedoskonałościami, które wymagają skutecznego skorygowania bez nieestetycznego efektu maski. Fluid Vichy Dermablend zapewnia
skuteczne krycie niedoskonałości nawet przez 16 godzin, pozostawiając skórę idealnie nawilżoną i zmatowioną oraz aksamitnie
wygładzoną. Formuła kosmetyku została stworzona tak, aby nie tworzył on na twarzy efektu maski, przez co nałożona na skórę warstwa
fluidu prezentuje się naturalnie i jednocześnie doskonale kryje to, czego pokazać nie chcemy. Fluid korygujący Vichy Dermablend
bardzo dobrze kryje drobne i średnie defekty skóry. Bez trudu radzi sobie z przebarwieniami na twarzy i wypryskami, poza tym dobrze
zakrywa cienie pod oczami lub nawet płytkie blizny.

W opakowaniu znajduje się 30 ml fluidu korygującego nr 15 kolor opal Vichy Dermablend. Składniki kosmetyku zostały tak dobrane, aby
zapewnić skórze odpowiedni poziom krycia niedoskonałości. Dodatkowo kosmetyk dba o odpowiedni poziom nawilżenia skóry oraz jej
ochronę przed niekorzystnym wpływem promieniowania V.

Jak stosować fluid korygujący nr 15 kolor opal Vichy Dermablend? Kosmetyk przeznaczony jest do codziennego stosowania. Należy
nanosić jego niewielką ilość na twarz – najlepiej robić to punktowo, aplikując fluid w kilku miejscach na twarzy przy pomocy opuszków
palców bądź specjalnej gąbeczki do makijażu. Później należy dokładnie rozprowadzić fluid korygujący Vichy Dermablend na
powierzchni skóry twarzy – ważne jest, aby zaczynać od środka twarzy i kierować się ku jej brzegom. W czasie stosowania kosmetyku
należy zwrócić uwagę na to, by fluid precyzyjnie rozsmarować w okolicach linii czoła i uszu, co pozwoli uzyskać naturalny efekt.
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Następnie można powtarzać aplikację produktu na twarz, aż osiągniemy pożądany efekt krycia. Jeśli u danej osoby pojawiają się
widoczniejsze niedoskonałości, powinna nanieść na nie nieco więcej fluidu.

Nie wszyscy powinni używać fluidu korygującego nr 15 kolor opal Vichy Dermablend, ponieważ jak wiele innych kosmetyków ma także 
przeciwwskazania. Nie należy go aplikować, jeśli u danej osoby pojawia się nadwrażliwość lub uczulenie na którykolwiek z jego
składników.

Charakterystyka

DERMABLEND DERMABLEND™ KOSMETYKA KOREKCYJNA Fluid korygujący. 16 h trwałość.
Zapewnia doskonałą korektę defektów skóry bez efektu maski. Sprawia, że skóra jest pełna komfortu i nie powoduje jej
błyszczenia.
Dzięki wysokiej koncentracji pigmentów sięgającej 30% doskonale koryguje defekty skóry.
Zawiera mikrocząsteczki „SOFT FOCUS”, które rozpraszającą światło optycznie niwelując niedoskonałości skóry i nadając skórze
promienny wygląd.
Wzbogacony w nawilżającą glicerynę i lotne olejki pochodzenia naturalnego, które ułatwiają rozprowadzanie podkładu.
Ochrona przed promieniami UV SPF 35: chroni przed szkodliwym wpływem promieniowania UV mogącym uwidaczniać
niedoskonałości skóry.
Odpowiedni dla osób po zabiegach dermatologicznych.

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