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Ser antirid concentrat uleios + vit
c 15 ml VITAMIN C PLUS

    Reduce petele pigmentare
    Uniformizează nuanța tenului
    Reduce ridurile

0% parabeni, parafine, coloranţi

Tratament intensiv pentru noapte, serul uleios contribuie la regenerarea tenului, intensificarea
luminozității pielii și uniformizarea nuanței tenului. Are o formulă mătăsoasă, cu absorbție rapidă,
care îmbină eficient proprietățile anti-îmbătrânire ale vitaminelor C Tetra, A, E și F, cu beneficiile
hrănitoare și emoliente aduse de uleiul de cocos bio și uleiul de măsline.

Vitamina C Tetra, o formă liposolubilă a vitaminei C clasice, are un spectru de acțiune foarte larg:
stimulează activitatea celulară și sinteza de colagen, regenerează pielea și reduce ridurile. Datorită
concentrației ridicate, reduce cu 80% sinteza de melanină și protejează celulele de efectul nociv al
radiațiilor UV. Testele in-vivo* demonstrează uniformizarea nuanței tenului şi diminuarea petelor
pigmentare.

Uleiul esențial de portocale are efect antiinflamator, detoxifiant și antioxidant, ajutând la prevenirea
apariției semnelor de îmbătrânire prematură a pielii.

* teste efectuate de producătorul ingredientului activ

Mod de utilizare: Aplicaţi serul numai seara pe pielea curată a feţei, gâtului și decolteului, prin
mișcări delicate de masaj. După absorbția serului, aplicaţi - la nevoie și în funcție de vârstă - crema
corespunzătoare din aceeași gamă.

Atentie! Datorită concentrației ridicate a vitaminei C Tetra, după aplicarea serului, fața trebuie
protejată de lumina puternică a soarelui.

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

Evitați contactul direct cu ochii.

Protejați produsul de lumina puternică a soarelui.

Doar pentru uz extern.

Testat dermatologic.
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    Ingrediente
    Recenzii

Isononyl Isononanoate, Cocos Nucifera Oil*, Neopentyl Glycol Diheptanoate, Coco-Caprylate /
Caprate, Ascorbyl Tetraisopalmitate, Olea Europaea Fruit Oil, Calendula Officinalis Extract, Citrus
Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil, Zea Mays Oil, Rosa Moschata Seed Oil, Rosmarinus Officinalis
Extract, Helianthus Annuus Seed Oil, Tocopheryl Acetate, Retinyl Palmitate, Tocopherol, Limonene,
BHA

* ingrediente certificate organic / certified organic ingredients


