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VICHY Nutrilogie 2 krem do cery bardzo suchej 50ml
 

Cena: 85,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie kojące, nawilżające, odżywiające,
regenerujące, wzmacniające

Miejsce
stosowania

twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

L’Oréal

Postać krem

Przeznaczenie na dzień, na noc, pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry bardzo sucha, podrażniona, szorstka,
wrażliwa, zaczerwieniona

Wiek dorośli, od 35 roku życia

Opis produktu
 

DLA KOGO?

Intensywnie pielęgnujący krem do skóry bardzo suchej.
Krem dla kobiet o wrażliwej i bardzo suchej skórze, którą pragną skuteczne odżywić.

SKUTECZNOŚĆ

Kompletne działanie odżywcze.
SOS dla skóry suchej - natychmiastowe ukojenie i trwała regenerację.
Sucha skóra nie jest w stanie prawidłowo wytwarzać własnych lipidów. W rezultacie ich niedoboru staje się szorstka w dotyku,
ściągnięta, pojawiają się na niej zaczerwienienia, jest mniej elastyczna.

Sfingolipidy: owoc 10 lat badań naukowych, nie tylko uzupełniają niedobór lipidów w skórze, ale także ponownie uczą ją jak naturalnie
wytwarzać własne lipidy. Prowadzą do odbudowy bariery hydrolipidowej przeciwdziałajacej nadmiernej utracie wody przez skórę.

Twoja skóra jest natychmiast ukojona. Suchość i ściągnięcie skóry znikają. Skóra jest znowu elastyczna i pełna komfortu przez 24
godziny od zastosowania. W ciągu 28 dni skóra sucha odzyskuje właściwy poziom nawilżenia.
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Zawierający Wodę Termalną z Vichy bogatą w 15 dobroczynnych minerałów o właściwościach kojących, wzmacniających i
regenerujących, krem Nutrilogie 2 zapewnia Twojej skórze 24 godzinne nawilżenie dla 24 godzinnego uczucia komfortu. Odpowiedni dla
delikatnej, wrażliwej skóry.

Suchość skóry - 64%.
Ściągnięcie skóry -68%
110% więcej komfortu.

* Samoocena w grupie 45 kobiet o skórze suchej.

PRZYJEMNOŚĆ

Kremowa, szybko wchłaniająca się, nietłusta konsystencja. Bogata w oleje pochodzenia roślinnego, masło Shea oraz wosk pszczeli
zapewnia skórze optymalne odżywienie oraz uczucie komfortu przez cały dzień, bez pozostawiania na niej tłustej warstwy.

SPOSÓB UŻYCIA

Krem nakładać rano i/lub wieczorem na dokładnie oczyszczoną skórę. Nanieść niewielką ilość kremu w kilku punktach na całej twarzy.
Delikatnie rozprowadzić krem wykonując ruchy od środka ku brzegom twarzy, unikając jej rozgrzewania.
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