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DermoFuture Ekspresowa maska-krem wybielająca 12ml
www.wispol.tiointeractive.pl/dermofuture-ekspresowa-maska-krem-wybielajaca-12ml-produkt-43584.html

Cena brutto:

8.99 zł

EKSPRESOWA MASKA-KREM WYBIELAJĄCA WHITE EXPERT sprawia, że skóra staje się bielsza
i rozświetlona zaraz po zaaplikowaniu (można stosować na całym ciele).
Łatwy w użyciu produkt ze składnikami aktywnymi: ekstraktem ze śluzu ślimaka i witaminą C.
Składniki aktywne wchłaniają się w najgłębsze warstwy skóry, tym samym nawilżają ją i odżywiają.
Śluz ślimaka widocznie poprawia napięcie skóry i wygładza drobne zmarszczki. Formuła mlecznej kremowej maski powstała, by odkryć Twoją
naturalną, promienną skórę.
Zawarta w produkcie witamina C i arbutyna stopniowo wpływają na rozjaśnienie i wybielenie skóry, przez co nabiera ona promienności.
Wzbogacona naturalnym ekstraktem botanicznym maska-krem doskonale nawilża skórę, a zawarty w niej śluz ślimaków przywraca skórze
elastyczność.
Obecność adenozyny, która jest częścią DNA, zapewnia utrzymanie kształtu włókien kolagenowych i tworzenie nowych młodych i zdrowych, a zatem
ma za zadanie ponownie zwiększyć ich ilość, pomagając skórze utrzymać elastyczność.
Produkt stosowany regularnie czyni skórę gładszą i zrelaksowaną.
Używać zwłaszcza rano, przed poranną codzienną pielęgnacją. Efekt rozjaśnienia utrzymuje się na skórze nawet do 12 godz. Efekt wybielenia
utrzymuje się dłużej przy regularnym stosowaniu. Dla uzyskania mocniejszego efektu rozjaśnienia można pozostawić MASKĘ-KREM na twarzy na
kolejną minutę. W zależności od tego, jak mocne rozjaśnienie skóry ma zostać osiągnięte, zwiększać czas pozostawienia maski na twarzy.
Efekty:
Natychmiastowy efekt zaraz po zaaplikowaniu skóra staje się rozjaśniona i wybielona.

Efekt wybielenia arbutyna sprawia, że ciemna skóra staje się bielsza.
Efekt przeciwzmarszczkowy adenozyna pomaga zwalczyć drobne zmarszczki i opadającą skórę.
Ekstrakt ze śluzu ślimaka łagodzi podrażnienia i nawilża skórę, sprawia, że staje się ona gładka.
Sposób użycia: Oczyścić dokładnie skórę twarzy, osuszyć ją i zaaplikować niewielką ilość produktu, wmasowując go w skórę. Po masażu spłukać
pozostałości produktu czystą, ciepłą wodą, ponownie osuszyć skórę i kontynuować codzienną pielęgnację skóry jak zawsze.
Produkt może być używany na twarz, szyję, ręce, nogi tam, gdzie występuje taka potrzeba. Można stosować go do codziennej pielęgnacji jako balsam.
Pojemność: 12ml

*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.

