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

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

  

La Roche-Posay Pure Vitamin C Light krem wypełniający
zmarszczki do skóry normalnej i mieszanej 40ml
 

Cena: 124,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie przeciwstarzeniowe, przeciwzmarszczkowe,
regenerujące, ujędrniające, wyrównujące
koloryt

Miejsce
stosowania

twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

L’Oréal

Postać krem

Problem zmarszczki

Przeznaczenie na dzień, pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry mieszana, normalna

Opis produktu
 

Nowa nazwa – ta sama skuteczna formuła Redermic C !

Intensywnie ujędrniający krem przeciwzmarszczkowy Redermic C od La Roche-Posay nie tylko redukuje głębokie zmarszczki, ale i
przywraca skórze utraconą jędrność. Jej koloryt zostaje ujednolicony, dzięki czemu wydaje się o wiele zdrowsza. Już pierwsza aplikacja
kremu sprawia, że elastyczność skóry się poprawia. Idealnie nadaje się do pielęgnacji skóry mieszanej, jak i normalnej. Dzięki Redermic C
kondycja skóry poprawia się z dnia na dzień.

WŁAŚCIWOŚCI

Profesjonalna pielęgnacja przeciwstarzeniowa do skóry normalnej i mieszanej. Redukcja głębokich zmarszczek. Wyrównanie kolorytu.
Poprawa elastyczności skóry już od pierwszego zastosowania.
La Roche-Posay Redermic C to krem walczący z postępującym starzeniem. Powstał z myślą o skórze normalnej i mieszanej, by
zmniejszyć widoczność głębokich zmarszczek i przywrócić młodzieńczy wygląd.

Innowacyjna formuła opracowana przez ekspertów La Roche-Posay celuje w główne oznaki starzenia:
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płytkie i głębokie zmarszczki
nierówny koloryt skóry i przebarwienia
utratę jędrności i sprężystości.

Za skuteczność odpowiada starannie dopracowana kompozycja składników aktywnych z czystą witaminą C, kwasem hialuronowym,
mannozą, neurosensyną i madekasozydem. Dzięki temu możliwa jest redukcja zmarszczek, eliminacja odwodnienia i regeneracja.
Krem ujędrniający z witaminą C wyróżnia się lekką konsystencją. Szybko się wchłania, nie pozostawiając tłustej warstwy. Może być
stosowany zamiast bazy pod makijaż.

SKUTECZNOŚĆ

Z każdym dniem skóra odzyskuje równomierny koloryt, nabiera wyraźnej jędrności i sprężystości. Głębokie zmarszczki zostają
wypełnione i znikają.

APLIKACJA

La Roche-Posay Redermic C to wysoce skuteczny krem przeznaczony do codziennej pielęgnacji, by zniwelować oznaki starzenia.
Na oczyszczoną i osuszoną skórę należy nałożyć niewielką ilość preparatu i rozprowadzić. Pozostawić do wchłonięcia. Krem stosować
każdego dnia rano.
Lekka formuła sprawia, że Redermic C może zastąpić bazę pod makijaż, ułatwiając aplikację podkładu.
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