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Bielenda Neuro Retinol Krem liftingujący 50+ dzień/noc 50 ml
www.wispol.tiointeractive.pl/bielenda-neuro-retinol-krem-liftingujacy-50-dzien-noc-50-ml-produkt-41365.html

Cena brutto:

22.90 zł

Krem skutecznie lifting-uje i napina naskórek.
Poprawia jędrność i sprężystość skóry, zapobiega jej wiotczeniu, opóźnia procesy starzenia.
Wygładza utrwalone zmarszczki na twarzy i wokół oczu, skutecznie zapobiega powstawaniu nowych.
Rozjaśnia przebarwienia, pięknie wyrównuje koloryt skóry, długotrwale nawilża i regeneruje.
Sprawia, że cera staje się promienna, rozświetlona, pełna młodzieńczego blasku.

Działanie
Spektakularne efekty przeciwzmarszczkowe gwarantują inteligentne składniki aktywne o udowodnionej skuteczności i precyzyjnym działaniu, które
wnikają głęboko i stopniowo uwalniają swą moc, działając jeszcze długo po aplikacji.
NEUROPEPTYD to nowoczesny peptyd nowej generacji, uznawany za jeden z najlepszych składników przeciwzmarszczkowych, ponieważ hamuje
skurcze mięśni twarzy odpowiedzialne za powstawanie zmarszczek. Skutecznie zapobiega tworzeniu się nowych zmarszczek i wygładza istniejące.
2 x INTELIGENTNE MIKROSFERY RETINOLU ***tworzą unikalny system kontrolowanego przenikania składników aktywnych w głąb skóry, co
pozwala na większą skuteczność działania składnika w zadanej komórce skóry. Mikrosfery tworzą na skórze film zapobiegający utracie wody, dzięki
czemu zapobiegają wiotczeniu skóry; wygładzają zmarszczki, rozjaśniają i rozświetlają cerę. W kremie zastosowano podwójną dawkę składnika w
stosunku do dziennej dawki rekomendowanej przez Laboratorium Bielenda.
***W stosunku do dziennej dawki retinolu rekomendowanej przez Laboratorium Bielenda.
KOMPLEKS WITAMIN C + E skutecznie zabezpiecza skórę przed starzeniem. Głęboko rewitalizuje i wzmacnia naskórek, przywraca cerze
promienność i blask, zmniejsza skłonność do przebarwień, wyrównuje koloryt. Poprawia jędrność i elastyczność skóry, spłyca istniejące zmarszczki i
hamuje powstawanie nowych.

Efekt
SKUTECZNOŚĆ KREMU POTWIERDZONA BADANIAMI IN VIVO
1. skóra liftingowa i ładnie napięta 95 %
2. przebarwienia mniej widoczne 83 %
3. widoczne wygładzenie zmarszczek 92 %
* Test IN VIVO przeprowadzony pod nadzorem dermatologa na grupie 25 kobiet prze okres 4 tygodni.

Stosowanie
Codziennie rano i wieczorem krem wmasuj w skórę twarzy, szyi i dekoltu. Krem stanowi doskonałą bazę pod makijaż, możesz go używać również jako
krem pod oczy.
NEURO ODMŁADZANIE KOMÓREK SKÓRY I INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE JEJ WIEKIEM.
NEURO ODMŁADZANIE SKÓRY to jeden z najnowszych trendów w kosmetologii, stanowiący alternatywę dla inwazyjnych zabiegów medycyny
estetycznej. W wyniku procesu NEURO ODMŁADZANIA zablokowane zostają impulsy nerwowe prowadzące do powstawania zmarszczek, dzięki
czemu głębokość i długość zmarszczek staje się mniej widoczna. Zaawansowana technologicznie linia NEURO RETINOL bazuje na unikalnym
NEUROPEPTYDZIE, który blokuje neuroprzekaźniki odpowiedzialne za skurcze mięśni, co prowadzi do widocznego wygładzenia skóry. Kosmetyki
NEURO RETINOL łączą rewolucyjne działanie NEUROPEPTYDU, ze skutecznością i precyzją innych składników, aby zabezpieczyć skórę przed
starzeniem i powtórnie wydobyć jej naturalne piękno.
Kosmetyki z linii NEURO RETINOL ma na celu wywołanie podobnych procesów w skórze, jak zabiegi medycyny estetycznej z użyciem toksyny
botulinowej, która blokuje skurcze mięśni twarzy odpowiedzialne za powstawanie zmarszczek.
KOSMETYKI PRZEZNACZONE DO CERY DOJRZAŁEJ RÓWNIEŻ WRAŻLIWEJ 50+, 60+ i 70+.

*Ceny obowiązują wyłącznie przy składaniu zamówień przez sklep internetowy. Ceny w sklepach mogą nieznacznie różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego. Przedstawiona oferta w sklepie internetowym nie stanowi oferty
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, i jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych przyczyn ekonomicznych.

