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Dr Irena Eris CLINIC WAY, Dermokapsułki rewitalizujące, 30
kapsułek
 

Cena: 119,00 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 szt.

Postać -

Producent LAB.KOSM.DR IRENA ERIS SP.Z O.O.

Rejestracja Dermokosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Dr Irena Eris CLINIC WAY, Dermokapsułki rewitalizujące, 30 kapsułek

Dermokapsułki zawierają koncentrat witaminowo-rewitalizujący, podany w pojedynczych dozach, przeznaczone do aplikacji na twarz i
szyję. Polecany do użycia w każdym wieku, jako 30-dniowa kuracja pielęgnacyjna w celu szybkiej regeneracji skóry zmęczonej,
odwodnionej, przesuszonej lub jako profilaktyka przeciw procesom starzenia. Działa jak 'mikro-impuls' energetyzująco-regenerujący
skórę oraz zwalczający oznaki jej starzenia. Każda kapsułka zawiera precyzyjnie odmierzoną porcję silnie działających składników
aktywnych o synergicznym działaniu, opracowanych w celu intensywnego odżywienia, rewitalizacji i głębokiego nawilżenia
wewnętrznych warstw skóry.

Specjalna, wysoko zaawansowana formuła, zamknięta w jednorazowych kapsułkach, w celu zachowania najwyższej jakości stężenia
substancji czynnych, zawiera rewiatlizujący, biozgodny koncentrat witamin A, C, E o najwyższej jakości farmaceutycznej - synergiczne
połączenie składników antyoksydacyjnych i przeciwstarzeniowych, które wykazują silne zdolności naprawcze. Stymulują procesy
odnowy komórek, rewitalizują komórki, zwiększają syntezę kolagenu, ujędrniają wiotkie tkanki i usprawniają krążenie, zapewniając
pełnowartościową pielęgnację. Skóra odzyskuje elastyczność, witalność i młody wygląd. Biomimetyczny koncentrat lipidowy -
intensywnie nawilżający, który aktywuje proces nawodnienia w głębokich warstwach skóry. Bogaty w oleje, otrzymywane z roślin
Brassica i Pyrus Malus, odbudowuje warstwy hydrolipidowe, chroniąc skórę przed odwodnieniem. Łagodzi podrażnienia i działa
przeciwzapalnie. Skóra szybko się regeneruje, jest optymalnie odżywiona i ujędrniona, a zmarszczki, powstałe wskutek przesuszenia,
ulegają wygładzeniu.

Wskazania: pielęgnacja przeciwzmarszczkowa skóry twarzy i dekoltu; do stosowania na dzień i na noc, bez ograniczeń wiekowych.

Sposób użycia: otworzyć kapsułkę przekręcając lub przecinając w miejscu zwężenia, a następnie delikatnie rozprowadzić koncentrat na
oczyszczonej skórze twarzy i szyi. Po wchłonięciu (ok. 30-60 sek.) nałożyć krem pielęgnacyjny. Aby wyraźnie poprawić wygląd skóry,
należy przeprowadzić intensywną kurację stosując jedną kapsułkę dziennie, najlepiej na noc, przez minimum 30 dni. Profilaktycznie, dla
podtrzymania zdrowej i młodej kondycji skóry: stosować 2-3 razy w tygodniu. Tylko do użytku zewnętrznego. Nie pocykał.
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Składniki aktywne: koncentrat witamin A, C, E, biomimetyczny koncentrat lipidowy.
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