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Ziaja anno d'oro serum aktywnie liftingujące pod oczy i w
okolice ust 30 ml
 

Cena: 14,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Serum

Producent ZIAJA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki

aktywna baza przeciwzmarszczkowa
kwas ursolowy
mikro-kolagen
prowitamina B5 (D-panthenol)
witamina E

Charakterystyka

Specjalistyczny preparat napinający, intensywnie pielęgnujący cerę dojrzałą 40+. Systematycznie stosowany stanowi kurację
liftingującą, skutecznie opóźniając proces starzenia się skóry w okolicach oczu i ust. Preparat do stosowania na dzień, w
zależności od potrzeb skóry – kilka razy w tygodniu.
Nanotechnologia przeciw zmarszczkom:

wysoka biodostępność – łatwość przyswajania optymalnych ilości substancji aktywnych
transport w głębsze warstwy skóry
stopniowe uwalnianie i przedłużony czas aktywnego działania
wyjątkowo efektywna pielęgnacja dostosowana do potrzeb skóry w różnym wieku

Udowodniona skuteczność (wyniki uzyskane 2 godziny po aplikacji, potwierdzone badaniami in vivo we Francji:
redukcja ilości zmarszczek nawet o 22%
redukcja powierzchni zmarszczek nawet o 32%
redukcja długości zmarszczek nawet o 22%

Działanie składników:
wysoka aktywność liftingująca - biopolimer złożony z protein słodkich migdałów tworzy na powierzchni skóry
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elastyczny, gładki film, wyraźnie poprawia napięcie naskórka, wygładza mikrowgłębienia, przywraca skórze młody,
promienny wygląd wiek skóry pod kontrolą;
odbudowa wewnętrznej struktury skóry – oligopeptydy (mikro-kolagen) - diagnozuje uszkodzenia na poziomie
komórkowym, regeneruje osłabioną strukturę skóry właściwej, wzmacnia włókna kolagenu I, II i IV oraz elastyny, opóźnia
mechanizm starzenia skóry i redukuje głębokość zmarszczek;
redukcja zmarszczek głębokich i mimicznych – kwas ursolowy - wnika w głębsze warstwy skóry i stymuluje odnowę
tkankową, organizuje prawidłowe usieciowanie włókien kolagenowych, doskonale uelastycznia oraz zapobiega utracie
sprężystości, redukuje głębokie i wygładza mimiczne zmarszczki;
redukcja zmarszczek powierzchniowych – aktywna baza przeciwzmarszczkowa - aktywuje stymulację glikanów,
kolagenu i elastyny, wypełnia uszkodzenia spoiwa międzykomórkowego, wzmacnia spoistość tkanki łącznej i spłyca
powierzchniowe zmarszczki suplementacja - witamina E, prowitamina B5, neutralizuje wolne rodniki oraz doskonale
wygładza i uelastycznia skórę, intensywnie i trwale nawilża oraz zapobiega przesuszaniu naskórka, łagodzi podrażnienia,
działa kojąco i osłaniająco na wrażliwą skórę.

Stosowanie
Na oczyszczoną skórę okolic oczu i ust nanieść cienką warstwę preparatu, pozostawić do wchłonięcia. Dodatkowo można wcześniej
użyć anno d’oro krem liftingujący + UV. W takim przypadku należy poczekać do całkowitego wchłonięcia kremu i nałożyć serum. Do
codziennej pielęgnacji stosować anno d’oro krem liftingujący pod oczy i na okolice ust.

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