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Ziaja med kuracja przeciwzmarszczkowa krem wygładzający
pod oczy 15 ml
 

Cena: 15,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 15 ml

Postać Kremy

Producent ZIAJA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki

hydroksyprolina
olej canola
proteiny long-lifting
prowitamina B5 (D-panthenol)
witamina C

Charakterystyka

Kuracja przeciwzmarszczkowa - dla skóry dojrzałej, jest skutecznym rozwiązaniem problemów skóry o obniżonej aktywności
odnowy naskórka, z oznakami starzenia się, pokrytej zmarszczkami, często matowej i z przebarwieniami. Zapewnia
specjalistyczne działanie przeciwzmarszczkowe, organizując prawidłowe usieciowanie włókien kolagenowych. Oparta na
synergicznej aktywności substancji przeciwzmarszczkowych doskonale uelastycznia oraz redukuje głębokie i wygładza
mimiczne zmarszczki.
Lekka emulsja nawilżająca z wykorzystaniem ekologicznych surowców, bez kompozycji zapachowej. Ogranicza ryzyko migracji
składników produktu do worka spojówkowego.

Redukcja zmarszczek

Wyraźnie wzmacnia włókna kolagenowe oraz zwiększa spoistość tkanki łącznej.
Zmniejsza głębokość zmarszczek.
Skutecznie koryguje zmiany mimiczne.
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Rozjaśnianie

Zmniejsza cienie pod oczami.
Aktywnie rozjaśnia naskórek.
Przywraca skórze wokół oczu jednolity i zdrowy koloryt.

Kompensacja

Aktywnie odżywia i uelastycznia skórę.
Doskonale nawilża, tonizuje i lekko napina naskórek.
Skutecznie zapobiega wiotczeniu skóry.
Produkt hypoalergiczny.

Redukcja przebarwień

Reguluje procesy melanogenezy.
Rozjaśnia przebarwienia skóry.
Wyrównuje nierównomierną pigmentację.

Redukcja zmarszczek

Wzmacnia włókna kolagenu I, II, IV oraz elastyny.
Redukuje głębokość zmarszczek.
Poprawia gładkość oraz jędrność skóry.

Kompensacja

Uzupełnia niedobór naturalnych substancji odżywczych.
Intensywnie nawilża oraz zapobiega nadmiernej utracie wody.
Aktywnie regeneruje naskórek i skutecznie łagodzi podrażnienia.
Produkt hypoalergiczny.

Stosowanie
Krem nanieść na skórę pod oczami i pozostawić do wchłonięcia. Unikać wprowadzenia do worka spojówkowego.

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