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Serum Bardzo Mocno Nawilżające
Cena: 210,00 PLN

Opis produktu
Serum Dr Wirth przygotowane jest na Twoje zamówienie w laboratorium aptecznym przez farmaceutów.
Skład INCI: Lekobaza, Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Urea, Hamamelis Virginiana Water, D-Panthenol, Xylitol, Niacinamide, Arnica
Montana, Tocopheryl Acetate
Zastosowanie:
Serum przeznaczone jest dla osób w każdym wieku, ceniących sobie kosmetyki bez parabenów, silikonów, środków konserwujących.
Działanie:
Oprócz nawilżania, Twoja skóra potrzebuje stymulacji do usprawnia wszystkich funkcji skóry niezbędnych do utrzymania jej pięknego
wyglądu, równej tonacji, idealnej tekstury. Serum DR WIRTH zapewnia korzystne działanie dostosowane do potrzeb Twojej skóry w celu
wzmocnienia codziennej pielęgnacji oraz zwiększenia jej ochrony przed wewnętrznymi i zewnętrznymi agresorami. Serum do codziennej
pielęgnacji, opracowane zostało aby zachować najważniejsze cechy młodej skóry: elastyczność, miękkość i blask.
Dzięki zawartości ekologicznego soku z aloesu to skuteczna kuracja intensywnie nawilżająca. Działanie soku z aloesu to poza tym
ochrona i odbudowa naskórka i jego głębszych warstw. Urea także wspomaga walkę z suchością skóry, przywraca jej odpowiednie
napięcie i gładkość oraz stabilizuje kwaśne pH skóry. Zastosowanie witaminy B3 ma na celu pobudzanie wzrostu produkcji naturalnych
ceramidów w skórze, co poprawia jej nawilżenie i ogólną odporność na czynniki zewnętrzne Ekologiczny Hydrolat Oczarowy i Witamina
E chronią przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, ze względu na silne działanie antyoksydacyjne. Natomiast substancje czynne
zawarte w ekstrakcie z Arniki łatwo przenikają przez naskórek i docierając do włosowatych naczynek krwionośnych powodując ich
obkurczenie oraz wzmocnienie ścianek.
Efekt:
Doskonale nawilżona skóra staje się bardziej odporna na działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych. Zmarszczki i linie ulegają
wyraźnemu spłyceniu. Wygładzona cera odzyskuje blask i sprężystość.
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Sposób użycia:
Stosować rano i/lub wieczorem na oczyszczoną skórę twarzy.
Opakowanie:
30 ml
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