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SERUM ROZJAŚNIAJĄCO ROZŚWIETLAJĄCE
Cena: 89,00 PLN

Opis produktu
Skład INCI: Aqua, Cocos Nucifera Oil, Coco Caprylate, Dicaprylyl Ether, Urea, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Xylitol, Glycyrrhiza
Glabra (Licorice) Root Extract, Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, Camellia Sinensis Leaf Extract, Glycerin, Coffea Arabica Seed
Extract, Tocopheryl Acetate, Arachidyl Oil, Glyceryl Stearate, Stearyl Alcohol, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Hamamelis Virginiana Flower
Water, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Xanthan Gum
Zastosowanie:
Rozjaśniająco rozświetlające serum o ukierunkowanym działaniu korygującym pigmentacyjne przebarwienia i wyrównującym koloryt
skóry. Jest odpowiednie do każdego rodzaju skóry.
Działanie:
skoncentrowane serum DR WIRTH z wysokim stężeniem substancji aktywnych redukuje przebarwienia i nadaje skórze blasku.
Innowacyjna kuracja wyrównująca koloryt, rozjaśnia i rozświetla skórę dzięki zastosowaniu komórek macierzystych z lukrecji, które mają
poparte naukowo działanie. Komórki Macierzyste z Lukrecji mają również działanie anti-aging takie jak: poprawa elastyczności skóry i jej
ujędrnienie. Dzięki zawartości ekstraktu z miłorzębu japońskiego zwiększa się elastyczność i jędrność skóry. Wzmacnia on również
ściany naczyń krwionośnych, uelastycznia je i uszczelnia. Ma także działanie nawilżające. Zastosowanie ekstraktu z kawy ma na celu
bezpośrednie oddziaływanie na metabolizm skóry, zmniejszając kumulację tłuszczu. Natomiast dodanie ekstraktu z zielonej herbaty, ma
na celu wzmocnienie działania przeciwrodnikowe, ponieważ zawarte w nim polifenole mają nawet dwustukrotnie mocniejsze działanie
antyutleniające niż witamina E. Dzień po dniu, tydzień po tygodniu, redukowane są przebarwienia oraz nierówny koloryt skóry. Po kilku
tygodniach stosowania skóra wygląda na jaśniejszą i jest niezwykle rozświetlona. Lekka, kremowa konsystencja natychmiast wchłania
się w skórę.
Sposób użycia:
Nakładać serum delikatnie wklepując opuszkami palców na oczyszczoną skórę twarzy oraz szyi. Można stosować na dekolt. Stosować
rano i wieczorem.
Opakowanie: 30 ml
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