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Vichy Neovadiol Rose Platinium krem na noc 50 ml
 

Cena: 129,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Kremy

Producent VICHY

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
AQUA / WATER - GLYCERIN - PRUNUS ARMENIACA KERNEL OIL / APRICOT KERNEL OIL - CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE -
PENTAERYTHRITYL TETRAETHYLHEXANOATE - CETYL ALCOHOL - GLYCERYL STEARATE - ALCOHOL DENAT. - PROPANEDIOL -
BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER / SHEA BUTTER - DIMETHICONE - PEG-40 STEARATE - CERA ALBA / BEESWAX -
HYDROXYETHYLPIPERAZINE ETHANE SULFONIC ACID - TIN OXIDE - ROSA GALLICA FLOWER EXTRACT - SORBITAN TRISTEARATE -
SORBITOL - CALCIUM PCA - DIMETHICONOL - MEDICAGO SATIVA EXTRACT / ALFALFA EXTRACT - SILICA - ADENOSINE - PROPYLENE
GLYCOL - CAPRYLYL GLYCOL - CITRIC ACID - TRISODIUM ETHYLENEDIAMINE DISUCCINATE - XANTHAN GUM - SYNTHETIC
FLUORPHLOGOPITE - FAEX EXTRACT / YEAST EXTRACT - ETHYLHEXYLGLYCERIN - PENTAERYTHRITYL TETRA-DI-T-BUTYL
HYDROXYHYDROCINNAMATE - SODIUM BENZOATE - PHENOXYETHANOL - CI 77491 / IRON OXIDES - CI 77891 / TITANIUM DIOXIDE -
PARFUM / FRAGRANCE

Listy składników używanych w składzie produktów naszej marki są regularnie aktualizowane. Przed użyciem produktu naszej marki
zachęcamy do zapoznania się z listą składników na jego opakowaniu, aby upewnić się, że składniki są odpowiednie dla użytku
osobistego.

Charakterystyka

Po 60. roku życia, skóra staje się cieńsza i traci swoją witalność, wolniej się regeneruje podczas nocy. W rezultacie zaczyna być
podatna na zagniecenia – szczególnie widoczne bywają tzw. zmarszczki senne, czyli pozostałości po zagnieceniach skóry
powstałe podczas snu. Ponadto skóra traci naturalny blask, a po przebudzeniu twarz wygląda na wyblakłą.
Wskazania: Normalna lub sucha skóra.
Hipoalergiczny. Testowany pod kontrolą dermatologiczną. Odpowiedni dla skóry wrażliwej.
Obudź się ze świeżą i pełną zdrowego, różanego blasku skórą, dzięki Neovadiol Rose Platinium na noc. To pierwszy od Vichy
krem do skóry dojrzałej na noc, który redukuje zmarszczki senne, rozświetla skórę i przywraca jej komfort. Z nocy na noc skóra
jest pełniejsza, bardziej nawilżona i sprężysta.

Przyjemna, świeża formuła o delikatnym różanym zapachu bogata jest we wzmacniający WAPŃ, który wspiera
wytrzymałość bariery ochronnej skóry oraz pomaga poprawić jej jędrność i witalność, naturalnego pochodzenia CUKRY
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ROŚLINNE, zawarte w ekstrakcie z lucerny, o właściwościach nawilżających oraz pomagających nadać skórze
sprężystość i redukować nocne zmarszczki, a także WODĘ WULKANICZNĄ VICHY, która wspiera naturalne mechanizmy
obronne skóry, co zostało potwierdzone w badaniach klinicznych.

SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA W BADANIACH KLINICZNYCH PO 4 TYGODNIACH:
+12%* Rozświetlenie skóry
+14%* Zdrowy blask
-5,4%* * Redukcja zmarszczek sennych

*Ocena kliniczna 40 kobiet.
* *Ocena kliniczna, 42 kobiety.

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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