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VICHY Neovadiol Rose Platinum różany krem do twarzy
wzmacniająco-rewitalizujący 50ml
 

Cena: 129,99 PLN

Opis słownikowy

Działanie odżywiające, przeciwzmarszczkowe,
przywracające gęstość, rewitalizujące,
wzmacniające

Marka VICHY

Miejsce
stosowania

twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

L’Oréal

Postać krem

Problem zmarszczki

Przeznaczenie na dzień, na noc, pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry dojrzała, pozbawiona blasku

Wiek dorośli, od 60 roku życia

Opis produktu
 

Różany krem do twarzy wzmacniająco-rewitalizujący dla skóry dojrzałej pozbawionej blasku

Odkryj różany blask skóry pełnej witalności dzięki kremowi przeciwzmarszczkowemu NEOVADIOL Rose Platinium.
Po 60 roku życia skóra skóra staje się cieńsza oraz mniej spręzysta. Krem na dzień NEOVADIOL Rose Platinum to wzmacniająca moc
wapnia i odżywcza moc wosku pszczelego połączone w świeżą i wygodną kremową konsystencję z delikatnym różanym zapachem.
Natychmiast przywraca naturalny różany blask. Skóra jest wzmocniona i witalna.

SKUTECZNOŚĆ

Po 60 roku życia skóra staje się cieńsza oraz mniej spręzysta. Skóra traci swoją witalność i naturalny blask.
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NEOVADIOL ROSE PLATINIUM
natychmiastowo przywraca różany blask. Skóra staje się świeża i odzyskuje poczucie komfortu. Po 1 miesiącu stosowania kremu do
twarzy, skóra odzyskuje swoją siłę, witalność i gęstość, by uwolnić zdrowy, różany blask i naturalny koloryt.

Krem do skóry dojrzałej NEOVADIOL ROSE PLATINIUM to wzmacniająca moc wapnia i odżywcza moc wosku pszczelego połączone w
świeżą i wygodną kremową konsystencję z delikatnym różanym zapachem.

Natychmiast* skóra staje się widocznie:

świeża u 78% osób
bardziej elastyczna u 83% osób
gładsza u 70% osób

Po 1 miesiącu stosowania* skóra:

odzyskuje poczucie komfortu u 93% osób
uwalnia zdrowy, różany blask u 74% osób
uwalnia naturalny koloryt u 83% osób

Testowany pod kontrolą dermatologiczną. Hipoalergiczny.
Zawiera bogatą w 15 minerałów Wodę Termalną z Vichy o działaniu wzmacniającym i regenerującym.

*Test samooceny z udziałem 54 kobiet w wieku 65-74 (średni wiek 68 lat).

PRZYJEMNOŚĆ

Świeża i zapewniająca komfort formuła kremu do twarzy o delikatnym różanym zapachu.
Nie klei się, nie jest tłusty.

SPOSÓB UŻYCIA

Krem przeciwzmarszczkowy nałożyć na oczyszczoną skórę twarzy i rozprowadzić równomiernie.
Można stosować rano i wieczorem.
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