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Vichy Liftactiv Collagen Specialist krem na dzień spf25 50 ml
 

Cena: 166,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Kremy

Producent VICHY

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Vichy Liftactiv Collagen Specialist w postaci kremu na dzień SPF-25 jest produktem, który chroni skórę twarzy przy
codziennej ekspozycji na słońce, zmniejszając problem pojawiania się oznak starzenia się skóry. Wyrób przeznaczony jest do wszystkich
typów skóry i może być stosowany codziennie. Jest to produkt hipoalergiczny, który był testowany pod kontrolą dermatologiczną.

Na co jest Vichy Liftactiv Collagen Specialist SPF-25? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest kuracja przeciwzmarszczkowa oraz
ochrona skóry przed fotostarzeniem związanym z ekspozycją skóry na codzienne działanie promieniowania UV. Kosmetyk wygładza
zmarszczki oraz korzystnie wpływa na owal twarzy, a dodatkowo ma działanie redukujące przebarwienia. Sprawia, że skóra staje się
widocznie wygładzona, nawilżona i jędrniejsza, a poza tym chroni ją przed działaniem promieniowania.

W opakowaniu znajduje się 50 ml kremu na dzień SPF-25 Vichy Liftactiv Collagen Specialist. W skład kosmetyku wchodzi między
innymi specjalny przeciwzmarszczkowy bio-peptyd, który pozyskuje się z zielonego groszku. Oprócz tego formuła kosmetyku zawiera w
składzie naturalnego pochodzenia witaminę C, która wyrównuje koloryt skóry i sprawia, że prezentuje się ona atrakcyjniej. Kosmetyk w
składzie posiada również PHE Rezorcynę, czyli substancję redukującą istniejące przebarwienia na twarzy, a także hamującą produkcję
melaniny. Dodatkowo w składzie produktu znaleźć można kwas glikolowy, który delikatnie złuszcza, przyczyniając się do redukcji
przebarwień skóry. W składzie formuły kremu znaleźć można również wodę termalną Vichy, której właściwości przyczyniają się do
wzmocnienia bariery ochronnej skóry, a także naturalnego pochodzenia kwas hialuronowy, który doskonale nawilża skórę i ujędrnia ją.
Całość wzbogacono o filtr SPF-25, który zapewnia skórze ochronę przed promieniowaniem UV i zmarszczkami powstającymi w efekcie
fotostarzenia się skóry.

Jak stosować krem na dzień SPF-25 Vichy Liftactiv Collagen Specialist? Produkt przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji skóry.
Najlepiej stosować go codziennie rano, aplikując jego niewielką ilość na wcześniej oczyszczoną i osuszoną skórę twarzy. Kosmetyk
należy aplikować na twarz równomiernie, delikatnie masując skórę podczas nakładania. Najlepiej nakładać krem w kierunku od
wewnątrz na zewnątrz twarzy, wykorzystując obie ręce do delikatnego masażu skóry. Stosowany regularnie krem na dzień SPF-25
Vichy Liftactiv Collagen Specialist modeluje owal twarzy i wygładza zmarszczki, a oprócz tego redukuje przebarwienia na skórze i
zapewnia jej optymalne nawilżenie i ochronę przed działaniem promieniowania UV. W efekcie skóra staje się bardziej sprężysta i
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prezentuje się młodziej.

Krem na dzień SPF-25 Vichy Liftactiv Collagen Specialist posiada przeciwwskazania, więc nie wszyscy powinni z niego korzystać.
Produkt nie powinien być używany przez pacjentów mających nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników. W przypadku
wystąpienia objawów nadwrażliwości na kosmetyk należy odstawić produkt i skonsultować się z lekarzem.

Charakterystyka

Z wiekiem produkcja kolagenu naturalnie spowalnia. Czynniki zewnętrzne, takie jak ekspozycja na słońce, przyspieszają
pojawianie się oznak starzenia – zmarszczek, niewyraźnego konturu twarzy i przebarwień.
Odkryj Liftactiv Collagen Specialist – krem przeciwzmarszczkowy z szerokim spektrum ochrony przed promieniowaniem UVA i
UVB.

Skutecznie wygładza zmarszczki, redukuje przebarwienia i modeluje kontur twarzy, dzięki silnej formule zawierającej 
PRZECIWZMARSZCZKOWY BIO-PEPTYD pozyskiwany z zielonego groszku oraz wyrównującą koloryt skóry WITAMINĘ
Cg naturalnego pochodzenia.
Krem został wzbogacony o PhE REZORCYNĘ, która zmniejsza istniejące przebarwienia oraz hamuje produkcję melaniny
oraz delikatnie złuszczający KWAS GLIKOLOWY aby skutecznie redukować przebarwienia. Formuła zawiera także KWAS
HIALURONOWY naturalnego pochodzenia, aby nawilżyć i ujędrnić skórę oraz WODĘ TERMALNĄ VICHY, która wzmacnia
barierę ochronną skóry.

Liftactiv Collagen Specialist SPF 25 jednocześnie pomaga chronić skórę przed nowymi zmarszczkami spowodowanymi
ekspozycją na promieniowanie UVA, dzięki szerokiemu spektrum ochrony SPF 25.
WYGŁADZA ZMARSZCZKI
REDUKUJE PRZEBARWIENIA
MODELUJE OWAL TWARZY
BENEFITY: wygładza zmarszczki, redukuje przebarwienia, modeluje owal twarzy, długotrwale nawilża, skóra jest odczuwalnie
bardziej sprężysta.

Stosowanie
Niewielką ilość kremu należy nanieść rano na oczyszczoną i suchą skórę. Rozprowadzić równomiernie, wykonując delikatny masaż
twarzy. Produkt przeznaczony do codziennego stosowania jako element porannej pielęgnacji.

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

