e-mail: drogeria@wispol.eu
tel. : 177707177

Christian Laurent Krem odmładzający redukujący zmarszczki 65+
na dzień/noc 50 ml
www.wispol.tiointeractive.pl/christian-laurent-krem-odmladzajacy-redukujacy-zmarszczki-65-na-dzien-noc-50-ml-pr
odukt-49035.html

Cena brutto:

46.99 zł

Skóra powyżej 60. roku życia wymaga bardzo troskliwej pielęgnacji, ponieważ jest dużo cieńsza, bardziej zwiotczała i podatna na powstawanie
nowych zmarszczek.
Wszystko to spowodowane jest niedoborem składników odżywczych.
Właśnie takim problemom przeciwdziała KREM ODMŁADZAJĄCY REDUKUJĄCY GŁĘBOKIE ZMARSZCZKI 65+.
W swoim składzie posiada jedynie wyselekcjonowane kosmetyki, które poprawiają jędrność i koloryt skóry.

JAK DZIAŁA POUR LA BEAUTÉ INFUZYJNY KREM ODMŁADZAJĄCY REDUKUJĄCY GŁĘBOKIE ZMARSZCZKI 65+?
By kompleksowo i wielokierunkowo dbać o skórę po 65. roku życia, specjaliści Christian Laurent wykorzystali nowoczesne technologie przywracające
skórze jędrność i elastyczność.
Formuła kremu została opracowana w celu intensywnej naprawy komórkowej.
Użyto przy tym efekt połączenia wyselekcjonowanych składników aktywnych, który inicjuje naprawę struktur kolagenowych i silnie pobudza
mechanizmy regeneracyjne skóry.
Zawarty w kremie kwas hialuronowy z peptydami nowej generacji wnika w głębokie warstwy skóry, co pozwala odbudować siatkę włókien
podporowych, które odpowiedzialne są za młody wygląd skóry.
- Krem powstrzymuje niedobry składników odżywczych w skórze.
- Wyraźnie poprawia owal twarzy.

- Wyrównuje koloryt i rozjaśnia przebarwienia.
- Intensywnie odbudowuje siatkę włókien podporowych.
W formule produktu znalazł się również ekstrakt z dzikiej róży, który ochrania skórę przed niekorzystnym działaniem wolnych rodników, które
przyczyniają się do starzenia się skóry. Jest ona wyraźnie bardziej promienna dzięki drobinkom 24K złota.

JAK UŻYWAĆ POUR LA BEAUTÉ INFUZYJNEGO KREMU ODMŁADZAJĄCEGO REDUKUJĄCEGO GŁĘBOKIE ZMARSZCZKI 65+?
Krem powinien być stosowany codziennie rano i wieczorem na skórę twarzy, szyi i dekoltu. Aplikować poprzez wklepywanie.
Pojemność: 50 ml

*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.

