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LIRENE ODBUDOWA Krem Pielęgnacja 50 ml
 

Cena: 20,89 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Postać -

Producent LAB.KOSM.DR IRENA ERIS SP.Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

LIRENE PIELĘGNACJA ODMŁADZAJĄCA Krem ODBUDOWA 60+ na zmarszczki z pre-kolagenem z alg na dzień noc 5

LIRENE PIELĘGNACJA ODMŁADZAJĄCA Krem ODBUDOWA 60+ na zmarszczki z pre-kolagenem z alg na dzień noc 50ml

LIRENE PIELĘGNACJA ODMŁADZAJĄCA
INTENSYWNY KREM PRZECIWZMARSZCZKOWY Z PRE-KOLAGENEM Z ALG

Czy ten krem jest odpowiedni dla mnie?
Krem przeznaczony jest do pielęgnacji każdego typu cery po 60 roku życia, o wyraźnie zaznaczonych zmarszczkach i bruzdach oraz z
objawami spadku gęstości skóry. Daje wyraźny efekt wygładzenia, rozjaśnienia i odbudowy tkankowej.

Dla jakiego wieku?
60+

Jak działa?
pre-kolagen z alg - wnika w głąb komórek i pobudza syntezę kolagenu, skutecznie ujędrniając i wypychając zmarszczki od wewnątrz.
witaminy C i E - zapewniają działanie antyrodnikowe, redukują przebarwienia oraz regulują pracę energetyczną komórek
gliceryna i allantoina - posiadają znakomite właściwości nawilżające, wpływają na właściwą elastyczność i miękkość naskórka
D-pantenol - wykazuje działanie kojące i łagodzące

W efekcie skóra twarzy wygląda zdecydowanie młodziej, głębokie zmarszczki i bruzdy zostają wygładzone.

Jak stosować?
Krem stosować codziennie rano i wieczorem na oczyszczoną skórę twarzy i szyi. Nałożyć krem, delikatnie rozprowadzić i wmasować.
Bogata, a jednocześnie szybko wchłaniająca się formuła kremu sprawia, że nie pozostawia on na skórze tłustej warstwy. Krem idealnie
nadaje się pod makijaż.
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LIRENE PIELĘGNACJA ODMŁADZAJĄCA 
Kosmetyki Lirene Pielęgnacja Odmładzająca odpowiadają na najważniejsze potrzeby pielęgnacyjne kobiecej skóry po 40, 50 i 60 roku
życia. Kremy stworzone zostały z myślą o kobietach, które poszukują prostych a zarazem skutecznych rozwiązań pielęgnacyjnych,
opartych na składnikach znanych ze swego sprawdzonego działania przeciwstarzeniowego. Kosmetyki widocznie odmładzają i
regenerują skórę twarzy, spłycają nawet utrwalone zmarszczki oraz bruzdy. Formuły kremów przeznaczone są do stosowania
jednocześnie na dzień i na noc.
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