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Ziaja Jaśminowa jaśmin w kremie przeciw zmarszczkom
50+ pod oczy i na powieki 15ml
 

Cena: 11,36 PLN

Opis słownikowy

Działanie nawilżające, odżywiające,
przeciwzmarszczkowe, uelastyczniające,
uzupełniające lipidy, wzmacniające,
zmiękczające

Miejsce
stosowania

oczy, powieki

Podmiot
odpowiedzialny

Ziaja

Postać krem

Problem zmarszczki

Przeznaczenie na dzień, na noc, pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry dojrzała, normalna, szorstka, zwiotczała

Wiek dorośli, od 50 roku życia

Właściwości produkt wegański / dla wegan

Opis produktu
 

Ekskluzywna emulsja wygładzająca pod oczy i na powieki do pielęgnacji skóry po 50 roku życia. Autentycznie odpowiada na naturalne
wymagania każdego rodzaju skóry dojrzałej. Kompensuje utratę kolagenu, fizjolipidów i kwasu hialuronowego. Zawiera fitoestrogen –
genisteinę – izoflawon o aktywności hormono-podobnej, calcium – główny czynnik regenerujący epidermę oraz kompleks substancji
tonujących, które korygują cienie i nadają skórze zdrowy odcień.

emulsja nawilżająca
bogata konsystencja
bez zapachu

AKTYWNOŚĆ

Poprawia gęstość skóry
Mikro-kolagen genisteina hydroksyprolina
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Skutecznie wzmacnia włókna kolagenu i elastyny.
Organizuje prawidłowe usieciowanie włókien białkowych.
Wyraźnie zwiększa gęstość i spoistość tkanki łącznej.
Doskonale uelastycznia oraz zapobiega utracie sprężystości.

Zapobiega wiotczeniu, wygładza zmarszczki
Calcium kwas hialuronowy proteiny long-lifting

Regenerując funkcję podporową skóry zapobiega jej wiotczeniu.
Redukuje głębokość zmarszczek głębokich i powierzchniowych.
Trwale nawilża naskórek oraz głębsze warstwy skóry.
Poprawia napięcie i zmniejsza szorstkość naskórka.

Liporegeneruje naskórek
Masło jaśminowe NNKT z oleju oliwkowego, palmowego i Canola

Reguluje funkcje bariery ochronnej skóry.
Uzupełnia niedobory fizjologicznych lipidów.
Wyraźnie odżywia i zmiękcza naskórek.
Zmniejsza widocznośc ceni pod oczami

Kompleks tonujący o odcieniu naturalnym

Wyrównuje nierównomierny koloryt skóry.
Korygując cienie zapewnia zdrowy wygląd.

SPOSÓB UŻYCIA

Krem nanieść punktowo na skórę powiek i pod oczami, delikatnie wklepując rozprowadzić preparat w kierunku od zewnętrznego do
wewnętrznego kącika oka. Unikać wprowadzania emulsji do worka spojówkowego.

Substancje aktywne

PROTEINY LONG-LIFTING, MIKRO-KOLAGEN, MASŁO JAŚMINOWE, KWAS HIALURONOWY, HYDROKSYPROLINA, GENISTEINA,
CALCIUM
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