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VICHY Neovadiol Phytosculpt krem do pielęgnacji skóry szyi i
twarzy 50ml
 

Cena: 119,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie napinające, uelastyczniające, ujędrniające

Miejsce
stosowania

twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

L’Oréal

Postać krem

Przeznaczenie na dzień, na noc, pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry dojrzała, każda, normalna, zwiotczała

Opis produktu
 

W okresie menopauzy znacząco zmniejsza się gęstość skóry, powodując jej wiotczenie i opadanie. Jest to szczególnie widoczne na
skórze szyi, która jest naturalnie cieńsza i to właśnie na niej najszybciej zauważymy zmiany. Neovadiol Phytosculpt to pierwszy od Vichy
krem, przeznaczony do pielęgnacji szyi i konturu twarzy. Walczy z widocznymi oznakami starzenia, wyraźnie wzmacnia i napina skórę
szyi, a także remodeluje kontur twarzy.

Po 4 godzinach:

Jędrność +46% (1)
Elastyczność +22% (1)
Napięcie +18% (1)

Po 8 tygodniach:

Opadanie konturu twarzy -33% (2)
Wiotczenie skóry szyi -25% (2)

(1) Przetestowane przez 44 kobiety w ciągu 56 dni.
(2) Symulacja efektu uzyskanego w testach przeprowadzonych na grupie 48 kobiet w ciągu 8 tygodni. Wyniki mogą się różnić między sobą.

NAPINA I UJĘDRNIA SKÓRĘ SZYI
REMODELUJE I PODNOSI KONTUR TWARZY
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SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA KLINICZNIE

Stosowanie

Rozgrzej krem w dłoniach, a następnie rozprowadź na szyi kolistymi ruchami, od środka do linii żuchwy. Delikatnie poszczyp skórę od
brody w górę linii szczęki, a resztę kremu powoli rozetrzyj, delikatnie dociskając.
W temp. 32° w kontakcie ze skórą, krem do cery dojrzałej zmienia swoją konsystencję, umożliwiając idealne wmasowanie w skórę szyi i
twarzy.
Po schłodzeniu, preparat tworzy powłokę naprężającą i ujędrniającą skórę.

Bezpieczeństwo

Krem do cery dojrzałej jest hipoalergiczny. Został przebadany klinicznie pod kontrolą dermatologiczną.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.apte.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

