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VICHY Mineral 89 codzienny booster nawilżająco-
wzmacniający 50ml + miniprodukty (ZESTAW)
 

Cena: 109,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie nawilżające, wzmacniające, zmiękczające

Miejsce
stosowania

twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

L’Oréal

Postać krem

Przeznaczenie na dzień, pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry każda, mieszana, normalna, sucha, tłusta,
przetłuszczająca się, wrażliwa

Wiek bez względu na wiek, dorośli

Opis produktu
 

Zestaw zawiera:

VICHY Mineral 89 codzienny booster nawilżająco-wzmacniający 50ml
VICHY Purete Thermale mineralny płyn micelarny do skóry wrażliwej 100ml
VICHY Aqualia Thermal Riche bogaty krem nawilżający do skóry suchej i bardzo suchej 15ml
VICHY Aqualia Thermal SPA nawilżający i regenerujący żel-krem na noc 15ml

VICHY Mineral 89 codzienny booster nawilżająco-wzmacniający 50ml

MINÉRAL 89, codzienny booster nawilżająco-wzmacniający wspiera naturalną siłę skóry, dzięki czemu chroni ją przed szkodliwymi
czynnikami takimi jak klimatyzacja, warunki atmosferyczne, stres oksydacyjny, zmęczenie.

Minéral 89 codzienny booster nawilżająco-wzmacniający:

Lekka, szybko wchłaniająca się delikatna żelowa konsystencja.
Nie pozostawia tłustego uczucia na skórze.
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Bez zapachu.

Skuteczność

Stosując codziennie rano Minéral 89:

skóra jest wzmocniona
zyskuje nawilżenie i sprężystość, które utrzymują się przez cały dzień.

Skuteczność Minéral 89 potwierdzona klinicznie w badaniu przeprowadzonym we współpracy z dermatologami.

Skóra jest:

BARDZIEJ SPRĘŻYSTA +21%
BARDZIEJ PROMIENNA +26%
BARDZIEJ JEDNOLITA +21%
BARDZIEJ MIĘKKA +20%

Test kliniczny przeprowadzony na grupie 52 kobiet po 4 tygodniach.

Stosowanie

Do wszystkich rodzajów skóry, nawet do skóry wrażliwej. Hipoalergiczny. Minéral 89 nakładać na oczyszczoną skórę rano i wieczorem
jako pierwszy krok w codziennej pielęgnacji. Odpowiedni pod makijaż.

Bezpieczeństwo

Laboratoria Vichy po raz pierwszy stworzyły unikalną formułę, łączącą 89% Wody Termalnej z Vichy z naturalnego pochodzenia Kwasem
Hialuronowym, o właściwościach nawilżających. Tylko 11 składników.

VICHY Purete Thermale mineralny płyn micelarny do skóry wrażliwej 100ml

Skutecznie oczyszczający płyn micelarny, wzbogacony o WODĘ TERMALNĄ VICHY, która łagodzi skórę i chroni przed wysuszeniem,
oraz PANTHENOL posiadający właściwości kojące. Odpowiedni dla skóry wrażliwej oraz okolic oczu.

W jednym prostym kroku:

SKUTECZNIE OCZYSZCZA SKÓRĘ WRAŻLIWĄ WZMACNIAJĄĆ JEJ BARIERĘ OCHRONNĄ
USUWA MAKIJAŻ TWARZY I OCZU
ŁAGODZI I NAWILŻA

TYP SKÓRY

Skóra wrażliwa

KIEDY

Rano + Wieczór

BENEFITY

Usuwa wszystkie zanieczyszczenia, nadmiar sebum, brud i makijaż
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VICHY Aqualia Thermal Riche bogaty krem nawilżający do skóry suchej i bardzo suchej
15ml

Krem nawilżający Vichy Aqualia Thermal o bogatej konsystencji, stworzony do pielęgnacji suchej i bardzo suchej skóry. Krem
nawilżający z unikalną formułą zainspirowaną roztworami izotonicznymi, gwarantuje 48h intensywnie nawilżoną skórę oraz wygładzenie
drobnych linii mimicznych i zmarszczek.

Vichy Aqualia Thermal krem został przetestowany pod kontrolą dermatologiczną i przebadany klinicznie. W 100% hipoalergiczny i
odżywczy krem nawilżający wzbogacono o składniki pochodzenia naturalnego, które wzmacniają odwodnioną skórę i zapewniają jej
komfort nawilżenia.

DZIAŁANIE

BOGATY KREM NAWILŻAJĄCY DOGŁĘBNIE NAWADNIA SKÓRĘ
REDUKUJE OZNAKI ODWODNIENIA I ZAPEWNIA KOMFORT SKÓRZE
WYGŁADZA DROBNE LINIE I ZMARSZCZKI
PRZYWRACA RÓWNOWAGĘ PH KAŻDEGO RODZAJU SKÓRY

SKŁADNIKI

97% SKŁADNIKÓW NATURALNEGO POCHODZENIA
WODA TERMALNA VICHY BOGATA W 15 MINERAŁÓW DLA LEPSZEJ OCHRONY SKÓRY
SÓD PCA DLA WZMOCNIENIA FUNKCJI BARIEROWYCH SKÓRY
CUKIER ROŚLINNY MANNOZA DLA WZMOCNIENIA KOMÓREK I POPRAWY NAWILŻENIA
NATURALNY KWAS HIALURONOWY DLA ZATRZYMANIA WODY W SKÓRZE I EFEKTU WYPEŁNIENIA

EFEKT

SKÓRA ODWODNIONA JEST INTENSYWNIE NAWILŻONA PRZEZ 48H
SPRĘŻYSTOŚĆ I ŚWIEŻY WYGLĄD SKÓRY
SUCHA SKÓRA JEST OPTYMALNIE NAWODNIONA
PRZYJEMNE UCZUCIE GŁADKOŚCI

SKUTECZNOŚĆ

Nawilżona skóra o naturalnym wyglądzie, jędrna, napięta i promieniująca zdrowym blaskiem:

Aqualia Thermal bogaty krem do pielęgnacji skóry był testowany przez 51 kobiet w badaniu trwającym miesiąc.
Natychmiastowo: 90% kobiet przyznało, że ich skóra stała się dobrze odżywiona, 90% kobiet zauważyło poprawę jej nawilżenia.

Po miesiącu: wygładzenie skóry (+29%), redukcja suchych linii (-25%), skóra wydaje się zrewitalizowana dla 94% kobiet.

Skuteczność dowiedziona klinicznie przez dermatologów dla zdrowo wyglądającej skóry już po miesiącu stosowania:

o 25% mniej suchych linii
o 29% gładsza

Gładkość skóry potwierdzona przez 98% kobiet*
Rewitalizacja skóry potwierdzona przez 94% kobiet*
* Test konsumencki – 51 kobiet – 28 dni.

STOSOWANIE

Stosuj rano i wieczorem, osobno lub po użyciu Aqualia Thermal serum nawilżającego.
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BEZPIECZEŃSTWO

Formuła testowana alergologicznie pod kontrolą dermatologów. Badana w warunkach ekstremalnych i na bardzo wrażliwiej skórze.

VICHY Aqualia Thermal SPA nawilżający i regenerujący żel-krem na noc 15ml

Odkryj efekt zabiegu spa co wieczór. Aqualia thermal spa na noc długotrwale nawilża skórę i sprawia, że rysy twarzy są wygłądzone i
wypoczęte.

DLA KOGO?

Dla wszystkich kobiet niezależnie od wieku, które doświadczają uczucia braku komfortu, z widocznymi oznakami zmęczenia.
Odpowiedni do każdego typu skóry, nawet skóry wrażliwej.
Nawilżający i regenerujący żel-krem przeciw objawom zmęczenia.

SKUTECZNOŚĆ

Więcej niż nawilżenie, transformacja skóry, aby przywrócić jej piękno. Działa w nocy, gdy warunki dla procesu odnowy komórkowej są
najlepsze.

Połączenie składników aktywnych:

Woda Termalna z Uzdrowiska Vichy - koi, wzmacnia i regeneruje skórę. Zawiera aż 15 cennych minerałów. Przywraca
równowagę skórze, łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia, wzmacnia ją i regeneruje. Chroni przed działaniem wolnych
rodników.
Kwas hialuronowy - o działaniu nawilżającym. Naturalny składnik skóry, który wiąże wodę w skórze i utrzymuje prawidłowe
nawilżenie tkanek. Tworzy na powierzchni skóry film, który znacznie ogranicza proces parowania wody i chroni przed
niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych.
AquabiorylTM - zapewnia działanie nawilżające i zmiękczające. Skóra jest miękka i gładka w dotyku. Zwiększa doznanie
intensywnego nawilżenia.
Olejki roślinne, które odżywiają i regenerują skórę w nocy oraz wzmacniają barierę skórną.

Już od pierwszej nocy skóra jest widocznie odmieniona. Jest bardziej promienna, elastyczna i miękka w dotyku. Rysy są wygładzone,
twarz jest widocznie wypoczęta. Długotrwałe uczucie nawilżenia i komfortu.

TOLERANCJA

Testowany alergologicznie. Testowany na skórze wrażliwej pod kontrolą dermatologiczną. Bez parabenu.

PRZYJEMNOŚĆ

Otulający żel-krem. Świeży i jednocześnie bogaty.
Otacza skórę aksamitną i miekką warstwą. Nietłusty, nie klei się.

SPOSÓB UŻYCIA

Krem nawilżający stosuj co wieczór na twarz i szyję. Może być również stosowany jako maseczka raz lub dwa razy w tygodniu. Omijać
okolice oczu.
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