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Lierac, Dioptiride, krem wypełniający, korygujący zmarszczki
wokół oczu 15ml
 

Cena: 89,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent ALES GROUPE

Opis produktu
 

Wskazania

Lierac Dioptiride wypełniający krem korygujący zmarszczki wokół oczu to kosmetyk przeznaczony do codziennej pielęgnacji skóry w
okolicy oczu i redukcji zmarszczek.

Składniki kremu chronią przed negatywnym wpływem niebieskiego światła emitowanego przez ekrany. Skrzyp, przywrotnik i bluszcz
wypełniają zmarszczki, kwas hialuronowy nawilża i wygładza. Hexapeptyd redukuje zmarszczki mimiczne.

Właściwości

Lierac Dioptiride wypełniający krem korygujący zmarszczki wokół oczu to kosmetyk zapewniający intensywną kurację korygującą
zmarszczki z peptydami Anti-Blue Light. Skutecznie koryguje zmarszczki zarówno głębokie, mimiczne, jak i te związane z odwodnieniem.
Bazuje na technice estetycznej iniekcji toksyną botulinową i zapewnia potrójne działanie wycelowane w 3 rodzaje zmarszczek:

głębokie
mimiczne 
związane z odwodnieniem.

Działanie wzmocnione o peptydy Anti-Blue Light chroni skórę wokół oczu przed negatywnym wpływem niebieskiego światła. Komórki
skóry są chronione przed uszkodzeniami, a korekta zmarszczek jest jeszcze skuteczniejsza. Oferuje natychmiastowy efekt wygładzenia.
Po 7 dniach zmarszczki stają się mniej widoczne. Regularne stosowanie kuracji wzmacnia jej działanie i sprawia, że po 28 dniach
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głębokość zmarszczek zostaje zredukowana.

Aktywna konsystencja bogatego kremu z natychmiastowym efektem wygładzenia. Unikalna synergia najlepszych składników aktywnych
z nauki i natury.

Kompleks Hyalu 2 działa na zmarszczki wynikające z odwodnienia. Nawilża i wypełnia skórę na powierzchni i w jej głębokich
warstwach.
Hexapeptyd "Botulinum-like" o działaniu analogicznym do botuliny - blokuje mikro-skurcze skóry, działa na zmarszczki mimiczne.
Ujędrniający kompleks Skrzyp-Przywrotnik-Bluszcz: działa na wypełnienie głębokich zmarszczek, regeneruje tkanki skóry.
Peptydy Anti-Blue Light natomiast tworzą  tarczę ochronną przed uszkodzeniem komórek skóry spowodowanym działaniem
niebieskiego światła emitowanego przez ekrany (telefony komórkowe, tablety, komputery). Wzmacniają skuteczność redukcji
zmarszczek skóry wokół oczu. Bez składników zapachowych. Testowany okulistycznie.

Wskazania

korygowanie zmarszczek głębokich, mimicznych, wynikających z odwodnienia.

Główne składniki

skrzyp, przywrotnik, bluszcz, kwas hialuronowy, hexapeptyd.

Skład

INCI: Aqua/Water/Eau, Glycerin, Cetyl Alkohol, Pentylene Glycol, Hexyldecanol, Hexyldecyl Laurate, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate,
Pentaerythrityl, Tetraethylhexanoate, Propanediol, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Hedera, Helix #℣佐⌡⌀䤀瘀礀⌡⍃倣℣ Leaf/Stem
Extract, Alchemilla Vulgaris Extract, Equisetum Arvense Extract, Dimethicone, Penthyl Alcohol, Phenoxyethanol, Sucrose Palmitate
Sodium Hyaluronate Tetrasodium EDTA, Tocopheryl Acetate, Butylene Glycol, Glyceryl Linoleate, Hydroxypropyl Cyclodextrin, Citric Acid,
Caprylyl Glycol, Potassium Sorbate, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Extract, Acetyl Hexapeptide-8 Palmitoyl Tripeptide-38.

Sposób użycia

nakładać niewielką ilość rano i/lub wieczorem na skórę wokół oczu.
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