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ESTHEDERM ABSOLUTE FIRMING BODY CARE Dosko
 

Cena: 189,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja KOSMETYKI

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
ABSOLUTE FIRMING-CONTOURING BODY CARE 200ML
Doskonały krem wyszczuplający i modelujący sylwetkę o działaniu antycellulitowym.

DZIAŁANIE:

Po 28 dniach, 80%* kobiet stwierdziło, że ich nierówności na skórze się zmniejszyły. Dzień po dniu sylwetka jest smuklejsza i
ukształtowana.

Skóra jest wyraźnie ujędrniona, gładsza i lepiej nawilżona.

* Badane z dermatologicznego nadzoru, 55 ochotników / 28 dni.

SKŁADNIKI AKTYWNE:

SCULPT TECHNOLOGY – (ekstrakt z cibory jadalnej oraz biodostępny krzem wzmocniony kwasem mannuronowym) - poprawia
zwiotczenie skóry i zachowuje młodość skóry. Stymuluje syntezę włókien kolagenu i elastyny zapobiegając ich rozkładowi w celu
uzyskania bardziej elastycznej skóry. Działa ujędrniająco.
PEA PEPTYD – zapobiega rozkładowi włókien elastyny, chroniąc elastyczność i kolor skóry.
GLICERYNA – intensywnie i długotrwale nawilża.
CELLULAR WATER PATENT (woda, karnozyna, ATP, sole mineralne) – WODA KOMÓRKOWA– dostarcza skórze energię do życia oraz
stymuluje optymalne funkcjonowanie komórek skóry
KOFEINA – w znacznym stopniu przyśpiesza redukcję zapasów tłuszczowych.
ESCYNA - aktywuje mikrokrążenie w celu skutecznego i długotrwałego działania odprowadzającego wodę.
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 DLA KOGO?

Pielęgnacja skóry z widocznymi oznakami cellulitu: nierówności na skórze (skórka pomarańczowa), utrata jędrności i elastyczności,
nadmierne gromadzenie się wody i tkanki tłuszczowej. Bogata i komfortowa konsystencja, która szybko się wchłania.

REZULTATY:

Dzień po dniu, sylwetka jest smuklejsza i ukształtowana. Skóra jest wyraźnie ujędrniona, gładsza i lepiej nawilżona.

JAK STOSOWAĆ:

Stosować 1-2 razy dziennie. Preparat wmasować w skórę, od dołu do góry: pośladki, uda i brzuch. Nie używać na podrażnioną skórę. Nie
zaleca się dla kobiet ciężarnych lub karmiących. Unikać kontaktu z oczami.

Producent:
NAOS Poland Sp. z.o.o
ul. Jana Dekerta 24
30-703 Kraków
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