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VICHY Dermablend KOREKTA 3D podkład wyrównujący 45
(Gold) 30ml
 

Cena: 84,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie korygujące, matujące, nawilżające

Filtr słoneczny SPF25

Miejsce
stosowania

twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

L’Oréal

Postać podkład

Problem trądzik, niedoskonałości

Przeznaczenie makijaż

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry tłusta, przetłuszczająca się, wrażliwa

Wiek bez względu na wiek

Opis produktu
 

Ujednolicenie koloru, wyrównanie powierzchni, pielęgnacja.
Korekta 3D skóry z niedoskonałościami.

WSKAZANIA

Niedoskonałości i blizny potrądzikowe, skóra tłusta skłonna do trądziku.

TECHNOLOGIA KOREKTA 3D: 

Natychmiast:

koryguje koloryt i wyrównuje powierzchnię skóry.

Dzień po dniu:
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widocznie redukuje niedoskonałości.

Wysoki stopień krycia - bez efektu maski - spf 25 - trwałość 16h* - komfort
*test samooceny wśród 60 kobiet.

SKUTECZNOŚĆ

Kwas salicylowy - właściwości złuszczające i przeciwzapalne
Eperulina - właściwości kojące

Aktywna formuła z kwasem salicylowym i eperuliną daje lekką, ultranaturalną korektę oraz dzień po dniu redukuje niedoskonałości.

DLA SKÓRY WRAŻLIWEJ. HIPOALERGICZNY. NIE POWODUJE POWSTAWANIA ZASKÓRNIKÓW. BEZ PARABENU.

Rezultat:
DERMABLEND KOREKTA 3D nawilża, matuje i koryguje wygląd skóry do 16 godzin (1), pozostawiając ją nieskazitelną. Skuteczność
potwierdzona klinicznie -49% niedoskonałości po 1. miesiącu (2).
(1) Test samooceny wśród 60 kobiet.
(2) Test kosmetokliniczny wśród 43 kobiet.

PRZYJEMNOŚĆ

Jedna aplikacja DERMABLEND KOREKTA 3D ujednolica kolor i wyrównuje powierzchnię skóry z niedoskonałościami. Lekka, musowa
konsystencja podkładu kyje niedoskonałości i pielęgnuje skórę, przynosząc komfort skórze tłustej, skłonnej do niedoskonałości.

SPOSÓB UŻYCIA

Na oczyszczoną skórę twarzy nałóż krem pielęgnacyjny przed przystąpieniem do aplikacji podkładu.

Dozowanie podkładu

Wyciśnij odrobinę podkładu z tubki.

Aplikacja

Nałóż podkład punktowo na skórę opuszkami palców lub za pomocą pędzla. W miejsach które wymagają większego krycia
(niedoskonałości, blizny), zaaplikuj odpowiednio więcej produktu.

Rozprowadzanie

Rozprowadź podkład stopniowo partia po partii, na całej twarzy aż po skronie i szyję.
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