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Crema antirid pentru fermitate 40
+ vit c 50 ml VITAMIN C PLUS

    Restabilește fermitatea
    Crește elasticitatea
    Reduce ridurile

91% ingrediente de origine naturală

0% parabeni, parafine, coloranţi

 

Crema antirid pentru fermitate 40+ se adresează nevoilor specifice tenului matur 40+: creșterea
fermității, a elasticității și reducerea ridurilor.

Vitamina C Tetra are o rată de pătrundere în piele de 3 ori mai mare decât a vitaminei C clasice și își
menține proprietățile pe termen îndelungat, fiind mult mai stabilă. Activează metabolismul celular și
previne degradarea celulară datorată radiațiilor UV.

Riboza, ingredient activ cu efect anti-îmbătrânire, contribuie la îmbunătățirea elasticității, vitalității
și strălucirii tenului.

Tripeptida inovativă din compoziţia cremei uniformizează suprafața pielii, stimulează sinteza
colagenului și a acidului hialuronic, netezind ridurile din interior.

Uleiul esențial de portocale şi uleiul de măsline bio hrănesc pielea iritată și uscată.

Betaina, ingredient activ Ecocertificat, reface și menține hidratarea pielii, protejând-o de stresul
datorat fluctuațiilor de temperatură.

Mod de utilizare: Aplicaţi dimineața și seara pe pielea curată a feței, gâtului și decolteului. Masaţi cu
mișcări delicate pentru a facilita absorbția. Așteptați 3 – 5 minute înainte de aplicarea machiajului.

Pentru o îngrijire optimă a tenului se recomandă folosirea în combinație cu Loțiunea micelară, Serul
antirid forte și / sau Serul antirid concentrat (textură uleioasă) din aceeași gamă.

Testați toleranța pe o mică porțiune a pielii gâtului, sub ureche.

Evitați contactul direct cu ochii.
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Testat dermatologic.

    Ingrediente
 

Aqua, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Stearic Acid, Caprylic / Capric Triglyceride, Betaine*, Olus
(Vegetable) Oil, Bis-Diglyceryl Polyacyladipate-2, Isononyl Isononanoate, Potassium Cetyl Phosphate,
Olea Europaea Fruit Oil*, Palmitoyl Tripeptide-38, Ribose*, Ascorbyl Tetraisopalmitate, Panthenol,
Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil, Zea Mays Oil, Rosa Moschata Seed Oil, Rosmarinus
Officinalis Extract, Tocopheryl Acetate, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil,
Triolein,Hydroxypropyl Cyclodextrin, Phenoxyethanol, Decylene Glycol, Caprylyl Glycol, Disodium
EDTA, Limonene, Parfum

* ingrediente certificate organic / certified organic ingredients


