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ZIAJA ANNO D'ORO Krem n/noc red.zmarszczki
 

Cena: 18,67 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 ml

Postać -

Producent ZIAJA LTD. Z.P.L. SP. Z 0.0.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis

produkt wegański
90% substancji pochodzenia naturalnego

Specjalistyczny preparat naprawczy o bogatej, tłustej formule.

Skutecznie pielęgnuje cerę dojrzałą 40+ w trakcie snu.
nanotechnologia przeciw zmarszczkom
• wysoka biodostępność – łatwość przyswajania optymalnych ilości substancji aktywnych
• transport w głębsze warstwy skóry
• stopniowe uwalnianie i przedłużony czas aktywnego działania
• wyjątkowo efektywna pielęgnacja dostosowana do potrzeb skóry w różnym wieku

udowodniona skuteczność*
• redukcja ilości zmarszczek nawet o 31%
• redukcja powierzchni zmarszczek nawet o 36%
• redukcja długości zmarszczek nawet o 33%
* wyniki 56-dniowej kuracji potwierdzone badaniami in vivo we Francji. wiek skóry pod kontrolą

I. odbudowa wewnętrznej struktury skóry – oligopeptydy (mikro-kolagen)
• diagnozuje uszkodzenia na poziomie komórkowym
• regeneruje osłabioną strukturę skóry właściwej
• wzmacnia włókna kolagenu I, II i IV oraz elastyny
• opóźnia mechanizm starzenia skóry i redukuje głębokość zmarszczek
II. redukcja zmarszczek głębokich i mimicznych – kwas ursolowy
• wnika w głębsze warstwy skóry i stymuluje odnowę tkankową
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• organizuje prawidłowe usieciowanie włókien kolagenowych
• doskonale uelastycznia oraz zapobiega utracie sprężystości
• redukuje głębokie i wygładza mimiczne zmarszczki
III. redukcja zmarszczek powierzchniowych – aktywna baza przeciwzmarszczkowa
• aktywuje stymulację glikanów, kolagenu i elastyny
• wypełnia uszkodzenia spoiwa międzykomórkowego
• wzmacnia spoistość tkanki łącznej i spłyca powierzchniowe zmarszczki

suplementacja - witamina E, prowitamina B5
• neutralizuje wolne rodniki oraz doskonale wygładza i uelastycznia skórę
• intensywnie i trwale nawilża oraz zapobiega przesuszaniu naskórka
• łagodzi podrażnienia, działa kojąco i osłaniająco na wrażliwą skórę

-Krem nanieść na skórę oczyszczoną mleczkiem i tonikiem anno d’oro. Delikatnie wklepać.
Na dzień stosować anno d’oro krem liftingujący + UV.
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