
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Vichy Liftactiv Specialist Glyco-C ampułki peelingujące na
noc x 10 amp
 

Cena: 106,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 amp

Postać Ampułki

Producent VICHY

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

Liftactiv Specialist, Glyco-C Night Peel Ampoules to 60 dniowa kuracja peelingująca, która ma na celu redukcję oznak
fotostarzenia się skóry, spowodowanego wielokrotną ekspozycją na promieniowanie UVA i UVB. - Delikatny peeling na noc o
skutecznej formule rozświetlającej wyraźnie redukuje przebarwienia. Skóra twarzy jest widocznie bardziej równomierna i
promienna, a tekstura skóry jest wygładzona i bardziej jednolita. Redukcja przebarwień została potwierdzona podczas badania
klinicznego.
Wysoka koncentracja składników aktywnych stosowanych przez dermatologów:

10% KOMPLEKSU KWASÓW Z KWASEM GLIKOLOWYM, który delikatnie złuszcza martwy naskórek oraz przywraca
skórze blask,
WITAMINA Cg NATURALNEGO POCHODZENIA, o właściwościach antyoksydacyjnych oraz wyrównujących koloryt
skóry,
KWAS HIALURONOWY NATURALNEGO POCHODZENIA, aby nawilżyć i wygładzić powierzchnię skóry.

Rezultaty:
Redukcja przebarwień
Wyrównanie kolorytu skóry
Przywrócenie blasku skóry

Stosowanie

Ostrożnie postukaj w górną część ampułki, tak aby cała jej zawartość trafiła do dolnej części.
Trzymając ampułkę pionowo, użyj chusteczki, by odłamać górna część.
Przekręć i oderwij zatyczkę z plastikowego aplikatora. Zachowaj ją na później. Nałóż aplikator na otwartą ampułkę i mocno
dociśnij.
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Skieruj ampułkę w dół i delikatnie nią potrząśnij. Naciśnij na aplikator i odmierz na jedną aplikację ½ zawartości ampułki na
gazik.
Nałóż zawartość ampułki na czystą skórę wokół oczu, twarzy i szyi. Unikaj linii rzęs. Delikatnie wmasuj. Pozostaw do
wchłonięcia na 30 sekund.
Zamknij aplikator zachowaną wcześniej zatyczką, aby zachować skuteczność produktu do następnego użycia.
Stosuj codziennie rano produkty z fotoprotekcją o SPF≥15

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