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VICHY Neovadiol PO MENOPAUZIE odbudowujący krem na
noc 50ml
 

Cena: 119,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie odżywiające, przeciwstarzeniowe,
przeciwzmarszczkowe, uzupełniające lipidy,
wygładzające

Marka VICHY

Miejsce
stosowania

twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

L’Oréal

Postać krem

Problem zmarszczki

Przeznaczenie na noc, pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

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

Wiek dorośli, od 50 roku życia

Opis produktu
 

REAKTYWUJE MECHANIZMY SKÓRNE: INTENSYWNIE ODŻYWIA, WYGŁADZA SKÓRĘ I PRZYWRACA
POCZUCIE KOMFORTU

Zmiany hormonalne w okresie pomenopauzalnym przyspieszają proces starzenia się skóry. Zmniejsza się produkcja sebum, co
prowadzi do nadmiernie suchej skóry.
Zmarszczki pogłębiają się, skóra traci jędrnosć.
NEOVADIOL ODBUDOWUJĄCY KREM NA NOC PRZECIW WIOTCZENIU SKÓRY reaktywuje mechanizmy skórne: zmniejsza
wiotkość, poprawia gęstość, wygładza zmarszczki.
Ponieważ w Vichy skuteczność jest naszym priorytetem, wszystkie formuły zostały przebadane klinicznie przez dermatologów
na kobietach w okresie menopauzy o wrażliwej skórze.
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BENEFITY

Intensywnie odżywia.
Wygładza skórę i przywraca poczucie komfortu.

KONSYSTENCJA

Ultraodżywczy i łagodzący balsam na noc.
Niekomedogenny.
Lekki, kwiatowy zapach.

SKŁADNIKI AKTYWNE

NEOVADIOL ODBUDOWUJĄCY KREM NA NOC PRZECIW WIOTCZENIU SKÓRY zawiera połączenie silnych składników aktywnych:

Proksylan oraz ekstrakt z kasji kompensują widoczny wpływ zmian hormonalnych na skórę.
Odżywcze kwasy Omega 3-6-9 z oleju z otrębów ryżowych pozyskiwanych wyłącznie w Tajlandii. Uzupełniają międzykomórkową
strukturę lipidową naskórka i przywracają poczucie komfortu

SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA KLINICZNIE

+100% UZUPEŁNIENIA UTRATY LIPIDÓW¹
- 74% SUCHOŚCI²
+44% SPRĘŻYSTOŚCI SKÓRY²

¹ Uzupełnia 100% powierzchniową utratę lipidów skóry w okresie menopauzy. Formuła opracowana z użyciem lipidów, które kompensują
zmniejszenie wydzielania sebum w okresie menopauzy.
² Ocena kliniczna 52 kobiet po 1 miesiącu.

JAK UŻYWAĆ

Nałóż wieczorem po stosowaniu serum na twarz, linię szczęki i szyję, unikając kontaktu z oczami.
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