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La Roche-Posay Pure Vitamin C10 serum 30ml
 

Cena: 159,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie kojące, nawilżające, przeciwzmarszczkowe,
wygładzające, wyrównujące koloryt

Miejsce
stosowania

twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

L’Oréal

Postać serum

Problem zmarszczki

Przeznaczenie na dzień, na noc, pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry normalna, wrażliwa, zwiotczała

Opis produktu
 

Skoncentrowane serum przeciwzmarszczkowe z czystą witaminą C widocznie wygładzające, przywracające skórze blask i jednolity
koloryt.

SPOSÓB UŻYCIA:

Stosować codziennie rano lub wieczorem na twarz unikając okolic oczu. Podczas używania serum należy stosować ochronę
przeciwsłoneczną minimum SPF 15.

KONSYSTENCJA:

Lekka, szybko wchłaniająca się konsystencja, odpowiednia pod makijaż. Jedwabiste, nietłuste wykończenie.

REZULTATY:

Unikalna formuła skoncentrowanego serum przeciwzmarszczkowego, widocznie przywracająca skórze blask i jednolity koloryt,
wygładza. Wzbogacona o: czystą witaminę C w wysokim stężeniu - znany antyoksydant, kwas salicylowy, dwa rodzaje kwasu
hialuronowego, neurosensynę i adenozynę, aby natychmiast sprawić, że skóra, także wrażliwa, jest miękka, nawilżona i ukojona.
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Natychmiastowo skóra jest bardziej nawilżona, promienna i miękka. Z czasem zmarszczki i drobne linie są widocznie zmniejszone.
Skóra jest zauważalnie gładsza, a jej koloryt wydaje się jednolity. Skóra odzyskuje pełny blask.

SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA KLINICZNIE:

Pure Vitamin C10 serum to unikalna kombinacja efektywności i bezpieczeństwa składników aktywnych:

1. Skuteczność przeciwstarzeniowa dzięki składnikom takim jak:

czysta witamina C, kwas salicylowy, kwas hialuronowy

2. Optymalna tolerancja z kojącymi składnikami aktywnymi:

neurosensyna, woda termalna z La Roche-Posay, fizjologiczne Ph.

Odpowiednie również dla skóry wrażliwej.

POTWIERDZONA SKUTECZNOŚĆ

Mniej zmarszczek i drobnych linii. Mniej widoczne nierówności skóry

75*% nierówności skóry są mniej widoczne
71*% drobne linie są wygładzone

Skóra odzyskuje blask i jednolity kolor

91*% skóra wygląda na wygładzoną
87*% struktura skóry jest jednolita
78*% skóra jest ukojona
89*% skóra odzyskuje blask

*Samoocena, N=53, wszystkie typy skóry, 8 tygodni.

SKUTECZNE SKŁADNIKI

CZYSTA WITAMINA C

Czysta witamina C w wysokim stężeniu – znany antyoksydant – stymuluje produkcję kolagenu przez co spłyca zmarszczki i
drobne linie, przywraca skórze blask.

KWAS SALICYLOWY

O działaniu złuszczającym i wygładzającym.

NIACYNAMID

O właściwościach nawilżających i wygładzających drobne zmarszczki.

Zużyj w ciągu 3 miesięcy od pierwszej aplikacji.
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