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Zest. XMAS 2018 VICHY MINERAL 89 + SLOW AG
 

Cena: 95,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml (+15 ml)

Producent VICHY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
estaw opóźniający pojawienie się oznak starzenia VICHY XMAS 2018 SLOW AGE zawiera krem do skóry normalnej i mieszanej, krem-
maskę do stosowania na noc, booster wzmacniająco-nawilżający oraz elegancką i poręczną kosmetyczkę. SLOW AGE nawilżający krem
zawiera wyciąg z bajkaliny, bifidus, wodę termalną z Vichy oraz filtr SPF 25. Idealny do cery normalnej i mieszanej. Koryguje drobne linie
zmarszczek, ujednolica koloryt twarzy oraz poprawia elastyczność naskórka. Opóźnia pojawienie się oznak starzenia, nawilża,
regeneruje i dodaje sprężystości. Dodatkowo chroni przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym. SLOW AGE krem-maska na noc
działa regenerująco i przeciwzmarszczkowo. Zawiera wyciąg z bajkaliny o właściwościach antyoksydacyjnych, wyciąg z resweratrolu
oraz wzmacniający bifidus. Kosmetyk chroni przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych, przywraca skórze młody wygląd,
wygładza i nawilża wysuszoną skórę. Hipoalergiczny. MINERAL 89 żelowy booster działa nawilżająco, wzmacniająco, wzmacnia barierę
ochronną skóry, przywraca skórze sprężystość i świeżość. Idealny pod makijaż. Odpowiedni do wszystkich typów cery.
VICHY SLOW AGE, krem opóźniający starzenie, SPF 25, na dzień, 50 ml
Vichy krem opóźniający starzenie - skład według INCI:

AQUA / WATER - HOMOSALATE - OCTOCRYLENE - GLYCERIN - ETHYLHEXYL SALICYLATE - BIFIDA FERMENT LYSATE - SILICA -
ALCOHOL DENAT. - BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE - DIMETHICONE - ISOPROPYL LAUROYL SARCOSINATE -
STYRENE/ACRYLATES COPOLYMER - PEG-100 STEARATE - GLYCERYL STEARATE - TOCOPHEROL - SYNTHETIC WAX - PEG-8
LAURATE - CI 14700 / RED 4 - STEARIC ACID - DICAPRYLYL CARBONATE - STEARYL ALCOHOL - DIMETHICONE/VINYL DIMETHICONE
CROSSPOLYMER - TRIETHANOLAMINE - MYRISTIC ACID - MYRISTYL ALCOHOL - SODIUM BENZOATE - PALMITIC ACID -
PHENOXYETHANOL - AMMONIUM POLYACRYLOYLDIMETHYL TAURATE - ASCORBYL GLUCOSIDE - DISODIUM EDTA - CAPRYLOYL
SALICYLIC ACID - CAPRYLYL GLYCOL - XANTHAN GUM - SCUTELLARIA BAICALENSIS EXTRACT / SCUTELLARIA BAICALENSIS ROOT
EXTRACT - T-BUTYL ALCOHOL - CETYL ALCOHOL - PARFUM / FRAGRANCE.
Właściwości:

Po raz pierwszy Laboratoria Vichy połączyły działanie antyoksydacyjne Bajkaliny, stosowanej od wieków w Chinach, ze wzmacniającymi
właściwościami Bifidusa i Wodą Termalną z Vichy bogatą w 15 minerałów. Zawiera SPF 25 oraz filtr UVA. Opóźnia pojawianie się oznak
starzenia na różnych etapach ich powstawania: od pierwszych do widocznych zmarszczek, od drobnych przebarwień po ciemne plamy,
od pierwszych widocznych oznak po utratę sprężystości. Ochrona i wzmocnienie. Skóra jest nawilżona, sprężysta i pełna zdrowego
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 blasku, szybciej się regeneruje. Odpowiedni do skóry wrażliwej. Hipoalergiczny.
Sposób użycia:

Stosować codziennie rano. Omijać okolice oczu.
Pojemność opakowania:

50 ml

Vichy SLOW AGE, krem-maska, pielęgnacja przeciwzmarszczkowa, na noc, 3 ml
Vichy krem-maska - skład według INCI:

AQUA / WATER - DIMETHICONE - GLYCERIN - PROPYLENE GLYCOL - NIACINAMIDE - ALCOHOL DENAT. - DIPROPYLENE GLYCOL -
BIFIDA FERMENT LYSATE - CAFFEINE - SODIUM CHLORIDE - PEG/PPG-18/18 DIMETHICONE - TOCOPHEROL - CARAMEL - SODIUM
BENZOATE - ADENOSINE - PHENOXYETHANOL - SCUTELLARIA BAICALENSIS ROOT EXTRACT - RESVERATROL - PARFUM /
FRAGRANCE.
Działanie:

  poprawa dotlenienia skóry i wspomaganie jej regeneracji w ciągu nocy,
  opóźnienie pojawienie się oznak starzenia i redukcja już istniejących (drobne zmarszczki, zmęczenie, przebarwienia i utratę jędrności),
  nawilżające, wygładzające i rozświetlające.

Właściwości:

Laboratoria Vichy udowodniły, że roślinny wyciąg z resweratrolu oprócz tego, że jest jednym z najskuteczniejszych przeciwutleniaczy,
stymuluje mitochondria wspomagające oddychanie komórkowe, nadając skórze zdrowy blask. Co więcej, przygotowuje skórę do walki z
efektami stresu i zanieczyszczeń poprzez stymulację jej naturalnych ochronnych mechanizmów. Wyciąg z korzenia bajkaliny o
właściwościach antyoksydacyjnych współdziała z wyciągiem z resweratrolu, wzmacniającym bifidusem i łagodzącym LHA dopełniając
skoncentrowaną formułę kremu-maski Slow Age Noc.
Sposób użycia:

Krem-maska o podwójnym zastosowaniu:

  krem na noc: stosować każdego wieczoru na oczyszczoną skórę,
  maska: raz w tygodniu nałożyć cienką warstwę omijając okolicę oczu i pozostawić na 10 minut. Następnie usunąć nadmiar produktu
wacikiem. Spryskać wodą termalną z Vichy.

Pojemność opakowania:

3 ml

Vichy Mineral 89, booster nawilżająco-wzmacniający, na dzień, 10 ml
Vichy Mineral 89 booster - skład według INCI:

AQUA / WATER - PEG/PPG/POLYBUTYLENE GLYCOL-8/5/3 GLYCERIN - GLYCERIN - BUTYLENE GLYCOL - METHYL GLUCETH-20 -
CARBOMER - SODIUM HYALURONATE - PHENOXYETHANOL - CAPRYLYL GLYCOL - CITRIC ACID - BIOSACCHARIDE GUM-1.
Działanie:

Stosując codziennie rano Minéral 89 skóra jest wzmocniona, zyskuje nawilżenie i sprężystość, które utrzymują się przez cały dzień.
Właściwości:

Unikalna formuła łączy 89% Wody Termalnej z Vichy z naturalnego pochodzenia kwasem hialuronowym, o właściwościach
nawilżających. Minéral 89 wspiera naturalną siłę skóry, dzięki czemu chroni ją przed szkodliwymi czynnikami takimi jak klimatyzacja,
warunki atmosferyczne, stres oksydacyjny, zmęczenie. Lekka, szybko wchłaniająca się delikatna żelowa konsystencja. Nie pozostawia
tłustego uczucia na skórze. Bez zapachu.
Sposób użycia:

Do wszystkich rodzajów skóry, nawet do skóry wrażliwej. Hipoalergiczny. Minéral 89 nakładać na oczyszczoną skórę rano i wieczorem
jako pierwszy krok w codziennej pielęgnacji. Odpowiedni pod makijaż.
Pojemność opakowania:
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10 ml
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