
 
APTEKA LAWENDA APSPEC RYBOWSCY SJ

Ul. Rzemieślnicza 35 Hala A-bis lok A.33, Rzgów
+48 533 352 633

  

VICHY LIFTACTIVE PEPTIDE-C ampułki 10 szt
 

Cena: 119,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka

Opakowanie

Producent

Substancja
czynna

Opis produktu
 

O produkcie
Liftactiv Specjalist Peptide-C – ampułki przeciw oznakom starzenia się skóry, to innowacyjna 30-dniowa kuracja, redukująca zarówno
drobne linie, jak i głębokie zmarszczki spowodowane utratą kolagenu w skórze. Wysoko skoncentrowana formuła ampułek bogata jest w
składniki aktywne stosowane w dermatologii i medycynie estetycznej, dzięki czemu skutecznie redukuje główne oznaki starzenia się
skóry, takie jak zmarszczki, utrata jędrności i blasku skóry. Ampułki Peptide-C zawierają 10% czystej witaminy C przyspieszającej cykl
odnowy naskórka oraz rozświetlającej skórę, oraz przeciwzmarszczkowy Bio-peptyd redukujący oznaki utraty kolagenu w skórze.
Formuła wzbogacona jest również o wysoko - i niskocząsteczkowy kwas hialuronowy naturalnego pochodzenia, aby nawilżyć i ujędrnić
skórę od środka oraz bogatą w 15 cennych minerałów wodę termalną Vichy, która wspiera naturalne mechanizmy obronne skóry.
Skoncentrowane formuły o minimalistycznym składzie zapewniają widoczne rezultaty dzień po dniu.

Zastosowanie: do każdego typu skóry, do skóry z oznakami starzenia.

Sposób użycia: ampułek używaj na oczyszczoną skórę twarzy przed zastosowaniem serum lub kremu. Stosuj ½ ampułki rano i
wieczorem. Ostrożnie postukaj w górną część ampułki, tak aby cała jej zawartość trafiła do dolnej części. Trzymając ampułkę pionowo,
użyj chusteczki, by odłamać górna część. Przekręć i oderwij zatyczkę z plastikowego aplikatora. Zachowaj ją na później. Nałóż aplikator
na otwartą ampułkę i mocno dociśnij. Skieruj ampułkę w dół i delikatnie nią potrząśnij. Naciśnij na aplikator i odmierz na jedną aplikację
½ zawartości ampułki na dłoń. Nałóż zawartość ampułki na czystą skórę wokół oczu, twarzy i szyi. Unikaj linii rzęs. Delikatnie wmasuj.
Pozostaw do wchłonięcia na 30 sekund. Zamknij aplikator zachowaną wcześniej zatyczką, aby zachować skuteczność produktu do
następnego użycia.

Składniki (INCI): Aqua / Water, Ascorbic Acid (witamina C), Butylene Glycol, Dipropylene Glycol, Glycerin, Sodium Hyaluronate (kwas
hialuronowy), Hydrolyzed Rice Protein, Hydrolyzed Hyaluronic Acid (hydrolizowany kwas hialuronowy), Hydrolyzed Lupine Protein
(hydrolizowane białko łubinu), Pentylene Glycol.

Dodatkowe informacje:
Skuteczność w redukcji zmarszczek potwierdzona badaniem klinicznym.
Testowane pod kontrolą dermatologiczną.
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