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LIERAC PREMIUM Krem jedwabisty-odżywczy
 

Cena: 300,30 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml (+15 ml)

Producent ALES GROUPE

Rejestracja KOSMETYKI

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Lierac Premium, jedwabisty krem przeciwstarzeniowy, 50 ml

Wskazania:

Odżywczy krem przeciwstarzeniowy Lierac Premium jest ekskluzywnym kosmetykiem pielęgnacyjnym przeznaczonym do skóry po 30.
roku życia. Kompleksowo pielęgnuje skórę - odżywia ją, przeciwdziała pojawianiu się oznak starzenia, ujędrnia i uelastycznia skórę dając
przy tym uczucie optymalnego komfortu.

Właściwości:

Lierac Premium Odżywczy krem przeciwstarzeniowy to kwintesencja absolutnego działania przeciwstarzeniowego i niezrównanego
komfortu. Krem skutecznie koryguje wszystkie objawy starzenia się skóry. Mianowicie redukuje głębokie zmarszczki, przywraca gęstość
i elastyczność skóry. Jednocześnie ujednolica jej koloryt, zwęża pory oraz niweluje niedoskonałości. Kosmetyk intensywnie i trwale
odżywia, zwłaszcza skórę suchą. Zainspirowany medycyną regeneracyjną, krem zawiera opatentowany Premium Cellular Complex 8,5%,
który w połączeniu z 5% kwasem hialuronowym dzień po dniu koryguje wszystkie objawy starzenia się skóry. Ten gęsty, bogaty krem
charakteryzuje się gładką konsystencją. Dzięki niej wtapiając się w skórę, daje przyjemność, zbawienny komfort i efekt natychmiastowej
odbudowy.

Skład:

PREMIUM CELLULAR COMPLEX - skuteczne trio czynników aktywnych, które reaktywuje działanie białka Foxo i stymuluje
rekonstrukcję komórek, wszechstronnie działając na wszystkie objawy starzenia się skóry.
CZYSTY KWAS HIALURONOWY wykazuje działanie nawilżające i wygładzające.
KONCENTRATY ODŻYWCZE (masło shea + gliceryna + oleje roślinne) – odżywiają skórę, zapewniają jej naprawę i regenerację
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 Stosowanie:

Krem stosuj rano i/lub wieczorem w niewielkiej ilości jako samodzielny preparat lub po nałożeniu Regeneracyjnego Elixiru
Przeciwstarzeniowego Premium.

Opakowanie:
50 ml

Producent:
LIERAC
ALES GROUPE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Nowoursynowska 95
02-797 Warszawa
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