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Vichy dermablend KOREKTA 3D podkład wyrównujący
powierzchnię skóry nr 25 kolor nude 30 ml
 

Cena: 92,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Podkłady

Producent VICHY

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Vichy Dermablend Korekta 3D podkład  wyrównujący powierzchnię skóry to kosmetyk przeznaczony do skóry z niedoskonałościami,
szczególnie tłustej, skłonnej do trądziku, z bliznami potrądzikowymi. Produkt może być stosowany również przez osoby posiadające
skórę wrażliwą, skłonna do alergii.
Podkład Vichy Dermablend KOREKTA 3D wyrównuje kolor skóry i jej powierzchnię. Posiada właściwości pielęgnujące, dzięki którym już
po kilku tygodniach stosowania, niedoskonałości skóry są zredukowane, mniej widoczne. Produkt nie zapycha porów i nie powoduje
powstawania zaskórników.

Dermablend Korekta 3D jest podkładem o wysokim stopniu krycia. Koryguje, ujednolica cerę, zmniejszając widoczność wszelkich
niedoskonałości. Innowacyjna technologia od Vichy — Korekta 3D zawiera kwas salicylowy i eperulinę, czyli aktywne składniki
redukujące zmiany skórne, mające właściwości złuszczające, przeciwzapalne i kojące, by dzień po dniu wspierać skórę w redukcji jej
defektów.

Podkład wyrównujący powierzchnię skóry Vichy Dermablend Korekta 3D dostępny jest w kilku odcieniach, dopasowujących się do
koloru skóry. Tutaj dostępny dość uniwersalny kolor Nude (nr 25).

Składniki
Aqua / Water, Dimethicone, Glycerin, Synthetic Fluorphlogopite, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer,
Dimethicone Crosspolymer, Sorbitan Isostearate, Triethanolamine, Salicylic Acid, Aluminum Hydroxide, Phenoxyethanol, Disodium
Stearoyl Glutamate, Eperua Falcata Bark Extract, Dextrin, Polysorbate 60, CI 77891/Titanium Dioxide, CI 77491, CI 77492, CI 77499/Iron
Oxides.

Charakterystyka
Podkład wyrównujący powierzchnię skóry Vichy Dermablend Korekta 3D:
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Wskazania: niedoskonałości i blizny potrądzikowe, skóra tłusta skłonna do trądziku.
Podkład mocno kryjący o nietłustej konsystencji.
Jedna aplikacja podkładu DERMABLEND KOREKTA 3D ujednolica kolor i wyrównuje powierzchnię skóry z niedoskonałościami.
Aktywna formuła z kwasem salicylowym i eperuliną daje lekką, ultranaturalną korektę oraz dzień po dniu redukuje
niedoskonałości.

DERMABLEND KOREKTA 3D nawilża, matuje i koryguje wygląd skóry do 16 godzin, pozostawiając ją nieskazitelną.

Koryguje kolor: Matuje i koryguje wygląd skóry, pozostawiając ją naturalną i nieskazitelną. Trwałość efektu do 16 h.
Wyrównuje powierzchnię skóry: Rewolucyjna Technologia ALLIAGEL™ wyrównuje powierzchnię skóry, pozostawiając ją gładką.
Redukuje niedoskonałości: Aktywna formuła z kwasem salicylowym i eperuliną dzień po dniu redukuje niedoskonałości i
powstawanie blizn potrądzikowych.

Stosowanie
Podkład wyrównujący powierzchnię skóry Vichy Dermablend Korekta 3D powinien być aplikowany na czystą skórę twarzy, po
uprzednim nałożeniu kremu pielęgnacyjnego, stosowanego na co dzień (najlepiej z filtrem przeciwsłonecznym). Podkład należy nałożyć
na skórę punktowo i rozprowadzić na całej powierzchni twarzy (pamiętaj, żeby linia przy włosach, na skroniach lub szyi nie była
widoczna) za pomocą opuszków palców, gąbeczki lub pędzla. W razie potrzeby możesz budować krycie poprzez nakładanie kolejnych
warstw podkładu.

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