
 
APTE.PL A.T.HINZ S.J.

ul. Obwodowa 35E A/14,15, Reda
58 676 68 05

  

Dr Irena Eris Clinic Way HIALURONOWE WYGŁADZENIE
dermokrem przeciwzmarszczkowy 1° na noc 50ml
 

Cena: 64,90 PLN

Opis słownikowy

Miejsce
stosowania

twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

Dr Irena Eris

Postać krem

Problem zmarszczki

Przeznaczenie na noc, pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry alergiczna, wrażliwa

Wiek dorośli, od 30 roku życia

Opis produktu
 

CLINIC WAY – ŚWIATOWA INNOWACJA W PIELĘGNACJI ANTI-AGING

Pierwsza linia dermokosmetyków o działaniu odmładzającym i hamującym procesy starzenia się skóry, bazująca na unikalnym na skalę
światową odkryciu naukowców: rewolucyjnym REAKTYWATORZE ODNOWY SKÓRY FGF1 LMS™*.
Wzbogacenie formuły o Aqua Calcis gwarantuje bezpieczną pielęgnację nawet najbardziej wrażliwej i alergicznej skóry.
* ZGŁOSZENIE PATENTOWE

1° stopień pielęgnacji przeciwzmarszczkowej dla kobiet od około 30 roku życia:

HIALURONOWE WYGŁADZENIE na noc chroni przed procesami prowadzącymi do powstawania zmarszczek ekspresyjnych poprzez:
Reaktywator odnowy skóry FGF1 LMS™ z technologią transportu dermalnego Lipo-Sphere – hamuje proces starzenia skóry
uruchamiając silną i długotrwałą reaktywację procesów odnowy na trzech poziomach:

reaktywacja komórkowa poprzez przedłużenie aktywności metabolicznych i replikacyjnych najważniejszych komórek skóry
właściwej – fibroblastów.
reaktywacja tkankowa poprzez znaczący wzrost produkcji substancji strukturalnych skóry: kolagenu, elastyny i kwasu
hialuronowego.
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reaktywacja funkcji skóry i wyraźnego odmłodzenia jej struktury poprzez redukcję i wygładzenie zmarszczek, poprawę
elastyczności i odzyskanie właściwego nawilżenia.

Hyaluronian Complex – dzięki specjalnym mikrosferom wnika do głębszych warstw skóry, gdzie wchłaniając wodę zwiększa swoją
objętość i zapewnia podwójny efekt:
wypełnienia zmarszczek od wewnątrz i wygładzenia powierzchni skóry. Doskonale wiążąc wodę intensywnie nawilża naskórek oraz
głębsze warstwy skóry.
Aqua Calcis – farmakopealna woda wapienna o właściwościach antyseptycznych, kojących i łagodzących podrażnienia.

CLINIC WAY – KLINICZNA SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO potwierdzone wieloośrodkowymi badaniami klinicznymi pod nadzorem
zespołu lekarzy klinicznych oraz badaniami in vivo w Centrum Naukowo-Badawczym Dr Irena Eris i w niezależnym Instytucie
Badawczym.

POTWIERDZONA SKUTECZNOŚĆ:

poprawa nawilżenia, elastyczności i odżywienia (84%*),
pięciokrotny *wzrost odżywienia,
poprawa ogólnej kondycji skóry o 27%*,
redukcja zmarszczek ekspresyjnych o 23%*.

*Wyniki badań in vivo w Centrum Naukowo-Badawczym Dr Irena Eris.

PRODUKT HIPOALERGICZNY.

Kosmetyki Clinic Way dostępne są wyłącznie w aptekach
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