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LIERAC MESOLIFT C15 Koncentrat rewital.prz
 

Cena: 160,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 2 szt.a 15ml

Producent ALES GROUPE

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Lierac Mesolift C15 - serum do twarzy

Inspirowany techniką mezoterapii twarzy rewitalizujący koncentrat przeciw oznakom zmęczenia Lierac Mesolift C15 wygładza skórę i
ożywia jej blask. Polecany jest jako intensywna kuracja w okresach przemęczenia, wzmożonego stresu, przepracowania i zmian pór
roku. Kiedy skóra staje się szara, matowa i wyczerpana, a rysy twarzy są zmęczone i wyostrzone - idealnym rozwiązaniem jest Lierac
Mesolift C15! Przywraca energię i witalność każdej skórze.

Jak działa?
Optymalna dawka, 15% czystej witaminy C jest zamknięta w ampułkach nowej generacji i jest uwalniania tuż przed pierwszym użyciem
– gwarancja świeżości i najwyższej skuteczności! Witamina C to silny antyoksydant, zapobiega tworzeniu się toksyn i stymuluje syntezę
kolagenu. Sprawia, że skóra odzyskuje gładkość, jędrność, witalność, blask i równomierny koloryt. Na tym jednak nie koniec! Działanie
witaminy C jest wzmocnione kompleksem oligoelementów, które pobudzają odnowę komórkową, oraz aminokwasami i kwasem
hialuronowym, które przywracają nawilżenie, miękkość i elastyczność. Dzięki Lierac Mesolift C15 doładowana dawką witaminowej
energii i wygładzona skóra odzyskuje świeżość i blask.

Najważniejsze cechy:

30-dniowa intensywna kuracja

przeciwdziała oznakom zmęczenia

wygładza, aktywuje blask, wyrównuje koloryt

zastrzyk energii dla zmęczonej, pozbawionej blasku skóry

zawiera 15% czystej witaminy C oraz odnawiające oligoelementy, nawilżające aminokwasy i kwas hialuronowy

witamina C uwalniana tuż przed pierwszym użyciem – gwarancja świeżości i skuteczności

ampułki nowej generacji
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 Opakowanie zawiera 2 ampułki o pojemności 15ml każda.

ODZYSKAJ WYPOCZĘTĄ TWARZ!
POŻEGNAJ ZMĘCZONĄ
I POZBAWIONĄ BLASKU SKÓRĘ!
Kto z nas nie czuje się zmęczony z powodu stresu, zarwanych nocy, problemów.
Do tego źle zbilansowana dieta, nieregularne posiłki, brak ruchu, długie godziny
w domu, przed komputerem i #homeoffice.
Trudno od tego uciec...
Twoja skóra pierwsza odczuwa skutki takiego trybu życia.
Cera staje się szara i wyczerpana, rysy twarzy zmęczone, wyostrzone.
To moment, żeby działać
Daj skórze prawdziwy zastrzyk energii!
Odkryj program pielęgnacyjny do skóry twarzy
LIERAC MESOLIFT
PRZECIW OZNAKOM ZMĘCZENIA
FAZA KURACJI
MESOLIFT C15
REWITALIZUJĄCY KONCENTRAT
30-dniowa intensywna kuracja,
ampułki nowej generacji

Wygładza, aktywuje blask, wyrównuje koloryt. Zawiera optymalną dawkę 15% czystej witaminy C oraz odnawiające oligoelementy,
nawilżające aminokwasy i kwas hialuronowy.
Witamina C jest uwalniana tuż przed pierwszym użyciem - to gwarancja świeżości i skuteczności.

FAZA PODTRZYMANIA EFEKTÓW
MESOLIFT REMINERALIZUJĄCY KREM
wzmocnienie i podtrzymanie kuracji
Prawdziwy koktail witamin: beta-karoten, witaminy E, B3, B5 i B6, który daje skórze wszystko co niezbędne do utrzymania i przedłużenia
jej witalności.
Długotrwale nawilża, rozświetla, wypełnia i wygładza skórę. Przywraca jej świeżość i promienny blask!

REZULTATY
po 15 dniach* - 1 ampułka

100%
koloryt równomierny, skóra wygładzona
90%
bardziej wypoczęta i pełna energii skóra

* Badanie kliniczne z udziałem 31 ochotników 15 dni aplikacja dwa razy dziennie - % satysfakcji
po 30 dniach - 2 ampułki

+78%
więcej blasku
+70%
poprawa napięcia skóry

 Badanie kliniczne z udziałem 32 ochotników 30 dni aplikacja dwa razy dziennie - punktacja
AKTYWUJ WITAMINĘ C przed pierwszym użyciem
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