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Vis Plantis Krem przeciw. nawilżający n/n z retinolem i adenozyną
50 ml
www.wispol.tiointeractive.pl/vis-plantis-krem-przeciw.-nawilzajacy-n-n-z-retinolem-i-adenozyna-50-ml-produkt-4162
7.html

Cena brutto:

22.99 zł

Krem przeciwzmarszczkowy Reti Vital Care Vis Plantis, odżywczy, na noc, z retinolem i adenozyną.
Dla cery zmęczonej, suchej i wrażliwej.

Problem:
- cera zmęczona, sucha, wrażliwa, 30+, wymagająca profilaktyki jaką jest: zapobieganie i opóźnianie powstawania zmarszczek, zagęszczenie warstwy
podporowej skóry, ujędrnienie.
- cera dojrzała, zmęczona, ze zmarszczkami, wymagająca odmłodzenia, czyli wygładzenia zmarszczek, liftingu, wyrównania kolorytu, zagęszczenia
skóry, ukojenia, odzyskania świeżości i blasku.

Rozwiązanie:

POTRÓJNA SIŁA:
REDUKCJA ZMARSZCZEK, ODMŁODZENIE, LIFTING

Składniki wiodące:

Mocny kompleks 3 składników: retinolu, adenozyny i śluzu ślimaka do walki ze zmarszczkami
i upływem czasu w intensywnym, wielofunkcyjnym kremie na noc. Doskonałe uzupełnienie kuracji dziennej. Podczas snu pobudza odnowę
komórkową, usuwa toksyny. Skóra po przebudzeniu jest wypoczęta i dobrze odżywiona. Krem rozjaśnia plamy pigmentacyjne.
Innowacyjny układ retinolu z adenozyną to jeden z najskuteczniejszych składników czynnych o udowodnionym klinicznie działaniu.
Zwalcza oznaki starzenia się skóry na poziomie komórkowym.
Retinol - witamina A w czystej postaci - stymuluje odnowę, prawidłowy wzrost i różnicowanie się komórek nabłonkowych, normalizuje proces
dojrzewania komórek naskórka i usprawnia proces jego rogowacenia. Ilość retinolu w kosmetykach Reti Vital Care nie przekracza dozwolonego limitu
3000 RE.
Adenozyna pobudza fibroblasty, czyli komórki skóry właściwej do syntezy kolagenu i elastyny, włókien podporowych skóry.
Fibroblasty zwiększają produkcję kwasu hialuronowego, który dzięki zdolności wiązania dużych ilości wody zapewnia skórze odpowiednie nawilżenie.
Filtrat ze śluzu ślimaka (1,5%) - odmładzający, mocny, standaryzowany, naturalny i ekologiczny kompleks bioaktywnych składników odpowiada za
szybką naprawę uszkodzeń skóry. Jest bogaty w proteiny, kolagen, elastynę alantoinę, witaminy A, C, E, mukopolisacharydy i alfahydroksykwasy
AHA. To jedno z nowszych, dobrze potwierdzonych odkryć w kosmetyce.
Składniki wspierające:
Masło z orzechów karité (3%), olej macadamia (2%), olej z nasion bawełny (2%) - naturalne emolienty bogate w kwasy omega odżywiają,
natłuszczają i łagodzą podrażnienia.
Roślinna betaina cukrowa (2%), gliceryna (3%) - intensywnie nawilżają.
Witamina E - regeneruje i odżywia, działa przeciwrodnikowo.
Kompozycja zapachowa nie zawiera alergenów.

Efekty po 4 tygodniach testów użytkowych:

- 100% testujących potwierdziło: redukcję zmarszczek, odmłodzenie i korzystny efekt liftingu.
- pomiary aparaturowe wykazały bardzo korzystną poprawę wygładzenia, średnio o 11%
- drobne linie i większe zmarszczki wyraźnie zredukowane
- owal twarzy znacznie lepiej zarysowany
- skóra odżywiona, wypoczęta, zrelaksowana i pełna blasku
- doskonale nawilżona, chroniona solidna warstwą lipidową
- plamy i przebarwienia systematycznie zanikają
- koloryt staje się jednolity

Ocena testujących przeprowadzona w badaniach użytkowych in vivo przez 4 tygodnie stosowania (% osób uczestniczących w
badaniach):
- tolerancja wyrobu 100%
- poprawa wyglądu i kondycji skóry 100%
- redukcja i wygładzenie zmarszczek 73,1%
- działanie nawilżające 100%
- działanie odżywcze 100%
- poprawa jędrności i elastyczności skóry 96,2%
- działanie regenerujące 100%
- działanie przeciwstarzeniowe 96,2%

Sposób użycia:
Nakładać wieczorem na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu.
Rano, dla podtrzymania efektu najlepiej stosować Przeciwzmarszczkowy krem nawilżający na dzień z serii Reti Vital Care Vis Plantis.

Składniki: Aqua, Isostearyl Isostearate, Caprylic/Capric Triglyceride, Glyceryl Stearate , Cetearyl Alcohol, Glycerin, Butyrospermum Parkii Butter,
Gossypium Herbaceum Seed Oil, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Betaine, Polyglyceryl-6 Palmitate/Succinate, Snail Secretion Filtrate, Retinol,
Dimethicone, Adenosine, Hydroxypropyl Cyclodextrin, Sodium Polyacrylate, Tocopheryl Acetate, Parfum, Disodium EDTA, PEG-8, Tocopherol,
Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid, Citric Acid, DMDM Hydantoin, Iodopropynyl Butylcarbamate

Pojemność:
50 ml/1.7 fl.oz

*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.

