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Vichy Neovadiol Kompleks Uzupełniający krem na noc 50 ml
 

Cena: 152,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Kremy

Producent VICHY

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka
Neovadiol Kompleks Uzupełniający na noc to uzupełnienie skuteczności dziennej pielęgnacji dla kobiet w trakcie menopauzy. Krem o
lekkiej konsystencji żelu, dzięki zawartości Aquakeep oraz Aristoflex zapewnia efekt chłodzący po aplikacji.

Po zastosowaniu skóra staje się miękka i odżywiona. Dzięki zawartości przeciwstarzeniowych składników aktywnych, takich jak 
Pro-Xylane czy Hedion, skóra odzyskuje komfort, staje się nawilżona, bardziej jędrna, gęsta.
Cząsteczka: Pro-Xylane

Dawka tej opatentowanej biomimetycznej cząsteczki L'Oreal została zwiększona do 3%, czyli o dziesięć razy więcej niż w
poprzednich formułach. Jej siła? Działanie na minimum trzy czynniki odpowiedzialne za zachowanie młodego wyglądu
skóry: kolagen typu I i III będący źródłem jędrności i gęstości; synteza GAG; zmniejszenie przebarwień poprzez wpływ na
fibroblasty. Skóra odnowiona na wszystkich poziomach odzyskuje swoją gęstość, zmarszczki zostają wypełnione, cera
staje się jaśniejsza i bardziej jednolita.

Hepes
Dobrze znany ze swoich właściwości złuszczających oddziałuje na proteazy, enzymy biorące udział w procesie
naturalnego złuszczania skóry. Normalizując złuszczania wspiera regenerację komórek i zmianę wyglądu powierzchni
skóry (poprzez skuteczną walkę z pożółkłą i szorstką skórą).

Gliceryna
Gliceryna jest w stanie utrzymać wodę w warstwie rogowej naskórka. Zapewnia nawilżenie powierzchniowych warstw
skóry.

Hedion
Wspomaga działanie przeciwstarzeniowe, zmniejszając suchość skóry. Skóra odzyskuje komfort.

Eperulina
Ma działanie łagodzące.

Kofeina
Znana z właściwości stymulujących mikrokrążenie.

Airlicum & Aquakeep
Zapewniają wyjątkowe uczucie świeżości i efekt chłodzący po aplikacji. - Działanie matujące.
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Hipoalergiczna formuła została przebadana dermatologicznie. Wzbogacony o kojącą i regenerującą wodę termalną z
Vichy. Nie zawiera parabenów.

Stosowanie
Stosować wieczorem, nakładając równomiernie na oczyszczoną skórę twarzy.

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