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Vichy Liftactiv Specialist Peptide-C ampułki do twarzy
przeciw oznakom starzenia się skóry x 10 amp
 

Cena: 89,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 10 amp

Postać Ampułki

Producent VICHY

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

REWOLUCJA W PIELĘGNACJI ANTI-AGEING OD VICHY!
Odkryj nasze pierwsze ampułki przeciw oznakom starzenia się skóry. Innowacyjna kuracja w formacie 30 oraz 10
ampułek skutecznie redukuje drobne linie oraz głębokie zmarszczki spowodowane utratą kolagenu w skórze oraz
przywraca skórze blask.
Ampułki Vichy posiadają wysoko skoncentrowaną, minimalistyczną formułę bogatą w 3 przeciwstarzeniowe składniki
aktywne: bio-peptyd stymulujący produkcję kolagenu, 10% czystej witaminy C oraz wysoko i niskocząsteczkowy kwas
hialuronowy. Tylko 10 składników, bez substancji zapachowych.

SKONCENTROWANA SIŁA ANTI-AGEING
NATYCHMIAST: NAWILŻA I NAPINA SKÓRĘ
DZIEŃ PO DNIU: UJĘDRNIA SKÓRĘ I REDUKUJE ZMARSZCZKI
Bezpieczeństwo:

Bezpieczna i minimalistyczna formuła - jedynie 10 strannie wyselekcjonowanych składników. Nie zawiera substancji
zapachowych oraz alkoholu etylowego.
Kuracja zamknięta w ampułkach ze szkła bursztynowego, aby zachować skuteczność składników aktywnych.

5 powodów, dlaczego warto używać ampułek Liftactiv:

WYSOKA KONCENTRACJA SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH
Formuła zawiera skladniki aktywne o silnym działaniu anti-ageing: 10 czystej witaminy C, przeciwstarzeniowy bio-
peptyd, ujędrniający i nawilżający kwas hialuronowy naturalnego pochodzenia oraz wzmacniającą Wodę Termalną
Vichy.

MINIMALISTYCZNA FORMUŁA: TYLKO 10 SKŁADNIKÓW
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Ampułki zawierają starannie wyselekcjonowane składniki aktywne stosowane w dermatologii i medycynie estetycznej.
Czysta formuła ampułek zawiera tylko to, co najlepsze dla Twojej skóry. Bez substancji zapachowych.

INNOWACYJNY FORMAT AMPUŁKI
Dzięki ampułce wykonanej z bursztynowego szkła, składniki aktywne są chronione przed światłem, promieniowaniem
UV, utlenianiem i zanieczyszczeniami. Po otwarciu formuła zachowuje świeżość przez 48 godzin.

JEDNA AMPUŁKA DZIENNIE SKUTECZNIE REDUKUJE ZMARSZCZKI
Stosuj ampułki rano i wieczorem. Po 10 dniach skóra staje się gładsza i bardziej promienna. Po 30 dniach zmarszczki i
drobne linie są zredukowane.

DZIENNA DAWKA SKONCENTROWANEJ SIŁY ANTI-AGEING
Jedna ampułka, stosowane codziennie, w optymalnej dawce 1,8 ml pomaga skórze zrekompensować utratę witaminy C,
aminokwasów, minerałów, wody i kwasu hialuronowego.

Stosowanie

Ostrożnie postukaj w górną część ampułki, tak, aby cała jej zawartość trafiła do dolnej części.
Trzymając ampułkę pionowo obiema dłońmi przez chusteczkę, odłam jej górną część.
Przekręć i oderwij zatyczkę z plastikowego aplikatora. Nałóż aplikator na otwartą ampułkę i mocno go dociśnij.
Skieruj ampułkę w dół i delikatnie nią potrząśnij. Naciśnij na aplikator i odmierz na jedną aplikację ½ zawartości ampułki na dłoń.

Składniki
AQUA / WATER - ASCORBIC ACID - BUTYLENE GLYCOL - DIPROPYLENE GLYCOL - GLYCERIN - SODIUM HYALURONATE - HYDROLYZED
RICE PROTEIN - HYDROLYZED HYALURONIC ACID - HYDROLYZED LUPINE PROTEIN - PENTYLENE GLYCOL.

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