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ERIS CLINIC WAY, Dermomaska przeciwzmarszczkowa,
stopień 3 + 4°, 75ml
 

Cena: 52,01 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 75 ml (tuba)

Postać -

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

Rejestracja Dermokosmetyk

Opis produktu
 

Opis

ERIS CLINIC WAY, Dermomaska przeciwzmarszczkowa, stopień 3 + 4°, 75ml

3° i 4° stopień pielęgnacji przeciwzmarszczkowej dla kobiet od około 50 roku życia. Lifting Peptydowy Dermomaska
przeciwzmarszczkowa – głęboko odżywia i regeneruje, widocznie wygładza skórę wyraźnie hamując procesy powstawania zmarszczek
atroficznych i grawitacyjnych oraz niweluje ślady zmęczenia.

Właściwości:
Bio-lipopeptyd – synergiczne połączenie peptydu i ceramidu, które zapewnia silne działanie przeciwzmarszczkowe. Stymuluje procesy
naprawienia uszkodzeń wywołanych starzeniem się skóry. Wyraźnie wzmacnia struktury białkowo-lipidowe odpowiedzialne za
utrzymywanie prawidłowej spoistości komórek, dzięki czemu owal twarzy ulega wzmocnieniu, a objawy starzenia stają się mniej
widoczne.
Ekstrakt z algi Laminaria – biologiczny czynnik lipidowy nowej generacji, bogaty w pochodne kwasu liponowego i w odżywcze witaminy.
Wzmacnia barierę lipidową oraz regeneruje uszkodzony naskórek. Łagodzi podrażnienia i pomaga w odzyskaniu właściwego poziomu
wrażliwości skóry. Niweluje uczucie dyskomfortu, nadwrażliwości skóry oraz stymuluje jej funkcje ochronne zabezpieczające przed
działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych.
REAKTYWATOR ODNOWY SKÓRY FGF1 LMS™ z technologią transportu dermalnego Lipo-Sphere – hamuje proces starzenia skóry
uruchamiając silną i długotrwałą reaktywację procesów odnowy na trzech poziomach.
Aqua Calcis – farmakopealna woda wapienna, o właściwościach antyseptycznych, kojących i łagodzących podrażnienia.

Stosowanie:
Nałożyć grubszą warstwę dermomaski na oczyszczoną skórę twarzy. Pozostawić na 20 minut do wchłonięcia. Pozostałość wklepać
opuszczkami palców w skórę lub ewentualny nadmiar delikatnie usunąć zwilżonym płatkiem kosmetycznym. Stosować zamiennie z
kremem na noc 1-2 razy w tygodniu jako uzupełnienie pielęgnacji przeciwzmarszczkowej.
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