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BIELENDA JAPAN LIFT LIFTINGUJĄCY KREM
PRZECIWZMARSZCZKOWY
50+ DZIEŃ SPF6 50ML
Cena

18,20 zł

Cena poprzednia

25,40 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

Kod EAN

5902169034481

Producent

Bielenda

Opis produktu
BIELENDA JAPAN LIFT - LIFTINGUJĄCY KREM PRZECIWZMARSZCZKOWY 50+ DZIEŃ SPF6 50ML
Liftingujący krem przeciwzmarszczkowy o lekkiej, nie obciążającej formule na dzień, wzorowanej na japońskich modelach pielęgnacyjnych, sprawia, że wymagająca cera
dojrzała pozostaje w doskonałej kondycji przez cały dzień.

Działanie

Składniki aktywne zawarte w kremie, z japońska precyzją docierają w miejsca problematyczne, gdzie uwalniają swój potencjał, aktywnie pobudzając skórę do odbudowy.
Krem wyjątkowo efektywnie liftinguje, napina i wzmacnia naskórek. Ujędrnia, uelastycznia, redukuje wiotczenie skóry, ładnie wygładza zmarszczki. Intensywnie nawilża
cienką, przesuszoną cerę dojrzałą, Wspomaga regenerację i odżywienie skóry oraz redukcję przebarwień, przywraca cerze piękny koloryt i blask. Zawarty w kremie filtr
SPF 6 chroni przed fotostarzeniem.
Potwierdzoną skuteczność działania oraz widoczne efekty liftingujące zapewniają:
BIOMIMETYCZNY PEPTYD SYN®AKE to innowacyjny składnik aktywny odtworzony na wzór toksyny z jadu żmii o działaniu napinającym, który poprzez blokowanie
cyklicznych mikroskurczy mięśni twarzy, odpowiedzialnych za powstawanie zmarszczek, powoduje skuteczny lifting skóry. Widocznie wygładza istniejące zmarszczki i
zapobiega tworzeniu się nowych.
PEPTYDY RYŻOWE stymulują mechanizmy obronne skóry i umożliwiają proces jej odnowy. Skutecznie wygładzają zmarszczki, odżywiają, poprawiają jędrność i
elastyczność, dodają cerze blasku.
EKSTRAKT Z JAŚMINU zmiękcza, wzmacnia i delikatnie rozjaśnia cerę, optymalnie nawilża, zapobiega utracie wody z naskórka. Wygładza zmarszczki, napina,
przywraca elastyczność, koi podrażnioną, suchą cerę.

Efekt

WIDOCZNE EFEKTY W REDUKCJI OBJAWÓW UPŁYWAJĄCEGO CZASU: gładka, jędrna, ładnie napięta, rozświetlona, pełna blasku cera. Skóra dobrze nawilżona,
zmarszczki i przebarwienia zredukowane i mniej widoczne.
POTWIERDZONA SKUTECZNOŚĆ KREMU*
liftinguje i napina skórę
wygładza i spłyca zmarszczki

88%
80%

* Test In Vivo przeprowadzony pod nadzorem dermatologów na grupie 25 kobiet przez okres 4 tygodni.

Stosowanie
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Codziennie rano wmasuj krem w oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu. Krem stanowi doskonałą bazę pod makijaż.
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