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VICHY Liftactiv Supreme Serum 10 serum do oczu i rzęs
15ml
 

Cena: 109,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie liftingujące, odbudowujące,
przeciwstarzeniowe, wzmacniające

Marka VICHY

Miejsce
stosowania

oczy, powieki, rzęsy, brwi

Podmiot
odpowiedzialny

L’Oréal

Postać serum

Problem cienkie, delikatne rzęsy

Przeznaczenie na dzień, na noc, pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry normalna, wrażliwa

Wiek dorośli, od 35 roku życia

Opis produktu
 

DLA KOGO?

Serum przeznaczone dla wszystkich kobiet, które pragną odmłodzić swoje spojrzenie: efekt liftingu + natychmiastowe rozświetlenie +
wzmocnione rzęsy.

Młodość spojrzenia dzięki sile serum. Testowane pod kontrolą dermatologiczną i okulistyczną na oczach wrażliwych.

SKUTECZNOŚĆ

Zapewnia jednoczesną pielęgnację skóry wokół oczu oraz rzęs. Idealne pod makijaż.

WYJĄTKOWE POŁĄCZENIE:
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RAMNOZA

10 lat badań naukowych. Vichy odkryło moc warstwy brodawkowej, warstwy skóry właściwej, która ma zdolność
regenerowania skóry. Laboratoria Vichy wyselekcjonowały spośród 50. cząsteczek pierwszy składnik aktywny
pochodzenia roślinnego, Ramnozę, w wyjątkowym stężeniu 10%. Wyjątkową skuteczność przeciwstarzeniową Ramnozy
potwierdziły testy* inspirowane protokołami medycznymi, co pozwoliło na złożenie 7 patentów.

*Test in vitro.
Innowacja naukowa. Liftactiv Serum 10 Oczy i Rzęsy.

CERAMIDY
Naturalny budulec zdrowych rzęs. Vichy wyselekcjonowało ceramidy o właściwościach odbudowujących i
przeciwzapalnych, aby wzmocnić rzęsy.

CZĄSTECZKI ROZŚWIETLAJĄCE
Mikroperły powleczone delikatnym, perłowym refleksem, aby zapewnić idealny blask. Zapewniają bardzo wysoką
tolerancję, nawet dla oczu wrażliwich.

Hipoalergiczna formuła. Bez parabenu. Testowana pod kontrolą dermatologiczną i okulistyczną na oczach wrażliwych. Wzbogacona w
Wodą Termalną z Vichy o działaniu kojącym i regenerującym.
Natychmiastowy efekt rozświetlenia.
Zmarszczki wygładzone już po 10 minutach.
Dzień po dniu, rzęsy wydają się wzmocnione i zdrowsze.
Skóra wokół oczu wygładzona według 90% (1) kobiet.
Rzęsy wzmocnione według 77% (2) kobiet.
(1) Test samooceny, 51 kobiet, rezultat po 4 tygodniach.
(2) Test samooceny, 128 kobiet, rezultat po 4 tygodniach.

PRZYJEMNOŚĆ

Lekka rozświetlająca konsystencja kremu przeciwzmarszczkowemu idealnie wtapia się w skórę.

SPOSÓB UŻYCIA

Rytuał w trosce o skórę wokół oczu i rzęsy:

1. Nałóż kroplę serum na opuszki palców i rozsmaruj ją na nich.
2. Nanieś serum przez delikatne naciskanie skóry wokół oczu opuszkami palców.
3. Zamknij oczy i rozprowadź na całej powierzchni skóry wokół oczu, z uwzględnieniem rzęs.
4. Rozprowadź na całej powierzchni rzęs podkręcając je ku górze.

 

Zestawy

Zestaw Vichy Liftactiv 197,82 PLN
Oszczędzasz 21,98 PLN

VICHY Liftactiv Supreme Serum 10 serum do oczu i rzęs 15ml VICHY Liftactiv Supreme krem do cery normalnej i mieszanej 50ml

Zestaw Vichy Liftactiv 197,82 PLN
Oszczędzasz 21,98 PLN
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VICHY Liftactiv Supreme Serum 10 serum do oczu i rzęs 15ml VICHY Liftactiv Supreme krem do cery normalnej i mieszanej 50ml

VICHY Liftactiv Supreme Serum 10 serum do oczu i rzęs 15ml VICHY Liftactiv Supreme krem do cery suchej 50ml
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